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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES 
CONCORRÊNCIA N.° 0010/2019 – COMPEL 

PROCESSO N.° 00850.11.07.611.2019 
 
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas no Auditório da Comissão de Licitação do 
Município de Camaçari, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n.° 7084/2019, 
de 17 de maio de 2019, se reuniu para recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação referente à Concorrência n.º 
0010/2019 – COMPEL, cujo objeto refere-se à Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para execução de serviços 

de iluminação para eventos públicos diversos no Município de Camaçari, Bahia. A Presidente da Comissão iniciou a sessão informando que 

a empresa TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA deixou na recepção da CMP ás 08 horas e 26 min da presente 

data seus envelopes de preço e habilitação para o referido certame.  Apresentaram propostas para o certame as empresas: INLUX 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA.  
 

Dando prosseguimento foram abertos os envelopes contendo propostas de preços das empresas participantes do certame, sendo 

identificados os seguintes preços: 

 

ITEM LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO  
VALOR GLOBAL (R$)  

1.  TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA 4.316.877,14 
2.  INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 6.269.514,32 

 

A Presidente submeteu ao licitante presente para rubrica e verificação da documentação e solicitou que o mesmo rubricasse os CD’s 

apresentados. Após a verificação dos CD’s contendo a Planilha de Preços, verificou – se que todos estão preenchidos. 

 

A Presidente solicitou ao representante que rubricasse o envelope nº 02 – Documentos de Habilitação. Os envelopes ficarão em poder da 

Comissão devidamente rubricados nos lacres.  

 

Dada a palavra ao licitante: O representante legal da empresa INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI alegou que “conforme item 7.2 “a” 
a identidade da procuradora Laíse Gama Silva Gomes não está autenticada; conforme item 7.2 “b”; a empresa TECNOLAMP DO BRASIL 
LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA não apresentou composição de preço unitário nem no envelope de preço nem no CD conforme 
conferido no certame; conforme item 7.2 “b” o CD não teve a identificação correta conforme anexo II; não foi apresentado no envelope de 
preços e nem no CD o cronograma físico financeiro conforme solicitado no item 11.2.3; Todas as multiplicações da planilha de preços 
sintética ou seja quantitativo x preço unitário com BDI diverge do valor real calculado.”  
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A Presidente da Comissão informou ao presente que a sessão será suspensa para uma análise mais detalhada das propostas de preços e a 

mesma e o resultado será divulgado no Portal de Compras do Município www.compras.camacari.ba.gov.br para divulgar o resultado das 

mesmas. Nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.  

 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se 

deu o aviso - campo <ANEXOS>. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL  

Ana Paula Souza Silva 
Presidente  

Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Membro 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Membro 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Membro 

 

 
 
Licitantes Presentes: 
  

 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI 

Danilo de Souza 
Goes 

(71) 999693435 
email:danilogoes@inlux.net.br 

 

TECNOLAMP DO BRASIL 
LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA 

Laíse Gama Silva 
Gomes 

(11) 3217-2900 
email:tecnolamp@tecnolamp.com.br AUSENTE 


