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V ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021-PROC. ADM. N° 78662/2021 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 
Salvador/BA, reuniram-se, às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria n2  026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 

analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, referente a 

TOMADA DE PREÇOS n2  001/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresa especializada para execução dos serviços de reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã 
e Morro) Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de acordo com as 
exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: A licitação é 
promovida do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "K" ofertado que será incidido 
sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicada a regra 
contida no Edital, subitem 14.1 (art. 48, inciso II, §12, alíneas "a" e "b" e §22, da Lei 8.666/93), visando 
avaliar a exequibilidade das propostas, vejamos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxmocaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ORÇAMENTO SUCOP - R 254.416,16 

PROPONENTES VALOR 
PROPOSTO "K" 

VALOR (R$) 

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,86 218.808,13 

SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA" 0,90 228.963,62 

M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA* 0,96 244.267,76 

RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI. 0,98 249.308,92 

TOTAL 941.348,43 

Média 4 235.337,11 

(alínea "a") 70% 164.735,98 

(alínea "b") 80% 188.269,69 
*Co dição de ME/EPP, informada na proposta de preços 

Assim, as propostas estariam, possivelmente, inexequíveis, na ondição dos valores serem inferiores ao 
valor encontrado, qual seja, R$ 164.735,98. Portanto, após análise e julgamento a Comissão decidiu 
CLASSIFICAR em 12 Lugar a proposta da licitante COMPAC CONSTRUÇÕES em razão de preencher os 
requisitos exigidos no Edital. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o 
presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento será publicado no Diário 
Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, alínea "b" c/c 
art. 110 da Lei n2  8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatorio se encontra à 
disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de 

expediente do órgão. Salvador, 30 de março de 2021. 
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22  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N2  001/2021-PROC. ADM. N2  78662/2021 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 15:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria n2  026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 

analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, referente a 

TOMADA DE PREÇOS ne 001/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresa especializada para execução dos serviços de reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã 

e Morro) Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de acordo com as 

exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação é 

promovida do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "K" ofertado que será incidido 
sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicada a regra 

contida no Edital, subitem 14.1 (art. 48, inciso II, 519, alíneas "a" e "b" e §22, da Lei 8.666/93), visando 

avaliar a exequibilidade das propostas, vejamos: >s<moocxxxxxxxxxxxxxxxxxwomaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ORÇAMENTO SUCOP R 254.416,16 

PROPONENTES VALOR 
PROPOSTO "K" 

VALOR (R$) 

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,86 218.808,13 

SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. 0,90 228.963,62 

M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA* 0,96 244.267,76 

RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI* 0,98 249.308,92 

941.348,43 TOTAL 
Média 4 235.337,11 

(alínea "a") 70% 164.735,98 

(alínea "b") 80% 188.269,69 
*Co dição de ME/EPP, informada na proposta de Preços 
Assim, as propostas estariam, possivelmente, inexequíveis, na condição dos valores serem inferiores ao 
valor encontrado, qual seja,  R$ 164.735,98.  Portanto, após análise e julgamento a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR em 22 Lugar a proposta da licitante SERVE SERVICOS  em razão de preencher os requisitos 

exigidos no Edital. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente 
registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do 
Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, alínea "b" c/c art. 110 da 
Lei ne 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatorio se encontra à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do 

órgão. Salvador, 30 de março de 2021. 
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32  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N2  001/2021-PROC. ADM. N2  78662/2021 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria n9  026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 

analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, referente a 

TOMADA DE PREÇOS n2  001/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contrafação de 

empresa especializada para execução dos serviços de reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã 

e Morro) Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de acordo com as 

exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação 

promovida do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "K" ofertado que será incidido 
sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicada a regra 
contida no Edital, subitem 14.1 (art. 48, inciso II, 419, alíneas "a" e "b" e 429, da Lei 8.666/93), visando 

avaliar a exequibilidade das propostas, vejamos: xxxi000moocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxicoom000exic000< 
ORÇAMENTO SUCOP R$ 250.416,16 

PROPONENTES VALOR 
PROPOSTO "K" 

VALOR (R$) 

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,86 218.808,13 

SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA* 0,90 228.963,62 

M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA* 0,96 244.267,76 

RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E IRELI* 0,98 249.308,92 

TOTAL 941.348,43 

Média 4 235.337,11 

(alínea "a") 70% 164.735,98 

(alínea "b") 80% 188.269,69 
'Co dição de ME/EPP, informada na proposta de preços 
Assim, as propostas estariam, possivelmente, inexequíveis, na condição dos valores serem inferiores ao 
valor encontrado, qual seja,  R$ 164.735 98.  Portanto, após análise e julgamento a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR em 32  Lugar a proposta da licitante M&C SERVICOS  em razão de preencher os requisitos 

exigidos no Editai. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente 
registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do 
Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, alínea "b" c/c art. 110 da 

Lei n9  8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do 
órgão. Salvador, 31 de março de 2021. 
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42  ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Pls 001/2021-PROC. ADM. N2  78662/2021 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria n2 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 

analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, 

referente a TOMADA DE PREÇOS n° 001/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na 

contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma elétrica das Sedes 

SUCOP (Aquidabã e Morro) Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de 

acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO 

JULGAMENTO:  A licitação é promovida do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "K" 

ofertado que será incidido sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta 
forma, foi aplicada a regra contida no Edital, subitem 14.1 (art. 48, inciso II, §12, alíneas "a" e "h" e §2s, 

da Lei 8.666/93), visando avaliar a exequibilidade das propostas, vejamos: xxxxxxxxxx>ocw000sooaxxxxxx 
ORÇAMENTO SUCOP - R$ 254.416,16 

PROPONENTES VALOR 
PROPOSTO "K" 

VALOR (R$) 

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,86 218.808,13 

SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA* 0,90 228.963,62 

M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA* 0,96 244.267,76 

RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI* 0,98 249308,92 

TOTAL 941.348,43 
Média 4 235.337,11 

(alínea "a") 70% 164.735,98 
(alínea "b") 80% 188.269,69 

Co dição de ME/EPP, informada na proposta de pretos 
As im, as propostas estariam, possivelmente, inexequíveis, na ondição dos valores serem inferiores ao 
valor encontrado, qual seja,  R$ 164.735 98.  Portanto, após análise e julgamento a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR em 49  Lugar a proposta da licitante RIBEIRO SILVA SERVICOS  em razão de preencher os 

requisitos exigidos no Edital. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o 

presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento será publicado no Diário 
Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, alínea "b" c/c 

art. 110 da Lei n° 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatário se encontra à 
disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de 
expediente do Órgão. Salvador, 31 de março de 2021. 
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