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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 018/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00794.11.07.611.2017 
 

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 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, foi realizada sob a 

condução da Pregoeira, Ana Carolina Santos e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.846/2018, a reabertura da sessão para dar 

prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 018/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de 

Preço para o serviço de locação, montagem e desmontagem de toldos e cortinas para serem utilizados pela Administração Pública Municipal. A Pregoeira 

abriu a sessão informando o resumo da Ata de Reunião: 
 

......................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/02/2018........................................................................ 
(...)  
 

A Pregoeira informa que a licitante TOTAL LOCAÇÕES  LTDA - EPP  apresentou a Planilha de Composição de Custos dentro do prazo estipulado em Ata de 
Reunião. Em seguida encaminhou para analise e parecer da secretaria requisitante - SEGOV.  
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informa o resultado do julgamento da Planilha de Composições de Custos, efetuado com base no parecer da 
Coordenação de Eventos da Secretaria de Governo - SEGOV: 
 

LOTE 01 LICITANTE SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

LOTE 01 - LOCAÇÃO POR DIARIA TOTAL LOCAÇÕES  LTDA - EPP   APROVADA 

 
Diante dos fatos, fica desde já marcado a Sessão de Reabertura para o dia 02/03/2018 as 09:00h no mesmo local da abertura para que, em sessão de 
Reabertura, seja realizada a abertura e analise dos documentos de habilitação e para que seja  feito negociação direta de preços visando obtenção de 
proposta mais vantajosa para a Administração conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

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>. 

 

........................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/02/2018 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 02/03/2018.................................................... 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira, informou que compareceu a sessão os representantes legais das licitantes: LOCTOLDO LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA – ME e TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA - ME já credenciados na sessão de abertura, conforme 
assinaturas abaixo. A empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA apresentou preposto para se credenciar nesta Sessão de Reabertura. 
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LOTE 01 
 
A licitante TOTAL LOCAÇÕES  LTDA - EPP ofertou o menor preço global de R$ 633.400,00 (seiscentos e trinta e três mil e quatrocentos reais) a Pregoeira 
não pôde proceder negociação direta com a licitante devido a mesma não ter comparecido a sessão, como o valor inicial ofertado está dentro do estimado 
pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a 
habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar 
interesse quanto à interposição de recursos, pelos presentes das licitantes foi dito: 
 
A licitante  TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA – ME foi dito que: “ tem intenção em interpor recurso por conta da planilha de custos da 
licitante TOTAL LOCAÇÕES  LTDA – EPP”  
 
 
A licitante LOCTOLDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA – ME foi dito que: “tem intenção em interpor recurso em relação a composição de 
custos da empresa TOTAL LOCAÇÕES  LTDA – EPP pois a mesma não espelha todos os insumos necessários na composição” 
 
 
A Pregoeira informa que está aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis para apresentação de recurso, conforme previsto no inciso XVIII do artigo 4º da 
Lei Federal 10.520/2002.   
 
 
LOTE 02 
 
A licitante LOCTOLDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME ofertou o menor preço global de R$ 509.900,00 (quinhentos e nove mil e 
novecentos reais) a Pregoeira procedeu com, como o valor ofertado está dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A 
Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, 
portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos 
licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

ITEM VENCEDORES 
PREÇO  

GLOBAL (R$) 
SITUAÇÃO  

01 TOTAL LOCAÇÕES  LTDA - EPP 633.400,00 PRAZO RECURSAL 
02 LOCTOLDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME 509.900,00 ADJUDICADO 

 
 
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>. 
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Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 

 
Ana Carolina da Silva dos 

Santos 
Pregoeira 

 
Aline Oliveira da Silva 

Almeida 
Apoio 

 
 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Apoio 
 

 
 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

 

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

 
 
 
Licitantes presentes: 
 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
LOCTOLDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
TOLDOS LTDA - ME 

RENILDA BATISTA DA SILVA 
LIMA 

(71) 3621-0194  

TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS 
LTDA - ME 

GEISIANE QUEIROZ LIMA (71) 3298-0280  

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA  
DIAMILA FERREIRA DA SILVA 
LOPES 

(71) 3627-4054  

 
 
 
 

 


