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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA  DE  REABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017   – COMPEL 
PROCESSO Nº 00399.11.07.611.2017 

 
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, no Auditório da Coordenação de 
Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco 
Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, sob a condução da Pregoeira Wadna Cheile Melo Aragão e equipe de Apoio que abaixo 
assinam designados pelo Decreto Municipal n.° 6769/2017, se reuniram para deliberação quanto ao atendimento da diligência realizada 
na sessão de abertura da licitação na Modalidade Pregão n.° 003/2017, cujo objeto refere-se a contratação de empresa especializada 
na área de engenharia para construção da casa de bombas, montagem do conjunto de bombas de pressurização do sistema de 
hidrantes no Centro Comercial de Camaçari, incluindo montagem do hidrante de recalque, instalação de toda parte elétrica e 
fornecimento dos materiais e equipamentos necessário para conclusão do serviço contratado. 
 

..........................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DE REUNIÃO DO DIA 04/08/2017 (09h)............................................................... 
 
(...) 
 

ÚNICO  LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) 

LOTE ÚNICO 
 

1. MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI ME R$ 80.775,84   
Preço Ofertado Mantido   R$ 80.775,84   

 
Fase seguinte, a Pregoeira e equipe, considerou  os preços aceitáveis e compatíveis com o estimado pelo Município, portanto, a 
proposta de preços da empresa MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI ME, foi classificada para participar da fase de abertura do envelope de 
Habilitação. 
 
FASE DE HABILITAÇÃO -  dando sequência aos trabalhos desta sessão, a Pregoeira e Equipe, de posse do Envelope 02 “habilitação”, 
nesta mesma sessão, fez a abertura do referido Envelope  e, de imediato fez a análise e conferência detalhada dos documentos de 
habilitação.  
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Em tempo, a Pregoeira e Equipe detectou que a Certidão de Registro e Quitação do engenheiro de Segurança do Trabalho / Sr. Aldino 
José Machiori Filho, fora apresentada e que a mesma encontra-se com data de validade “expirada” em 31/03/2017 e quanto aos 
Engenheiros: Marcelo Pontes Bernardino “Eng. Mecânico”  e o Sr. Paulo Roberto Carneiro “Arquiteto”, não foram apresentadas as 
Certidões de Registro e Quitação dos mesmos; em tempo, salientamos que foram apresentadas CATs dos referidos profissionais, com 
data atual, o que caracteriza a regularidade de ambos profissionais perante o Conselho de Classe de suas categorias. Assim a Pregoeira 
e equipe, com base no Art. 27, § 6º da Lei Municipal 803/07, decide por diligenciar para que a empresa MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI 

ME, apresente os referidos documentos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
 
(...) 
........................................................................ FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 04/08/2017 (09h)................................................................................. 
 
 
....................................................................................... INÍCIO DA SESSÃO DO DIA 04/08/2017 (14h)........................................................................................ 
 
Em cumprimento a convocação a empresa MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI ME, atendeu a diligência às 14:30h do dia 04/08/2017 
apresentando os documentos solicitados.  
 
A sessão prosseguiu com a conferência dos documentos diligenciados e demais documentos de habilitação apresentados pela licitante 
MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI ME, bem como a conferência e autenticidade dos documentos emitidos via internet. A Pregoeira e a 
equipe de Apoio verificou que o profissional Marcelo Pontes Bernardino – Engenheiro Mecânico, apresentou CAT de n° 61573/2017, onde 
menciona as ART’s do profissional registradas no órgão competente, como a ART de serviços prestados a BRASKEM S.A., onde discriminam 
as atividades técnicas do profissional, pertinente e compatível com o objeto da licitação, comprovando sua experiência técnica. A Pregoeira 
resolve acatar o documento apresentado, como comprovação da capacidade técnico-profissional. Do exposto a empresa foi habilitada por 
atender ao instrumento convocatório e declarada vencedora do certame, com o valor global de R$ 80.775,84 (oitenta mil setecentos e 
setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) 
 

Dada a palavra ao licitante para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo licitante foi dito que abre mão de 
prazo recursal, a Pregoeira então adjudicou o objeto arrematado. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:  
 

LOTE VENCEDOR PREÇO UNITÁRIO  
DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO  MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI ME R$ 80.775,84 ADJUDICADO 
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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>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos em seguida lavrou a presente  ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
Camaçari, 04 de agosto de 2017. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/OBRAS  
 

 
Manoel Alves Carneiro    

Presidente em 
Exercício/Apoio 

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão   

Pregoeira 

 
 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos  
Apoio 

 
 

Aricele Guimarães Machado 
Oliveira 
Apoio 

 
 

Larissa da Silva 
Macedo  
Apoio 

 
 
 
 
Licitante presente / participante: 
 
 

EMPRESA 
 

REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI ME Aldino José Marchiori Filho 71 3054-5504  
 

 


