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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 0250/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 01466.11.07.611.201 
 
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Auditório da Diretoria 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 a 
abertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 0250/2019, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de preço para aquisição, troca, alinhamento e 
balanceamento de pneus, para atender as necessidades da Coordenação de Transporte da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-BA, sob 
a condução da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e equipe de apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 7.166/2019. A Pregoeira abriu a 
sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempresa e identificação e credenciamento dos representantes das licitantes presentes. Três (03) empresas participaram do certame as empresas: 
COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP e AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (por seus representantes que assinam abaixo). Todas as 
empresas declararam está enquadradas como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. 
 
A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas que tiverem as propostas desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do 
contrato pela empresa vencedora, após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se deu a publicação do 
aviso da licitação. As licitantes que não resgatá-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. Em seguida solicitou ao licitante a entrega 
dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos 
Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTE PROPOSTA DE PREÇOs (R$) 

COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP 169.304,00 

AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 171.716,94 

 
Avaliando o conteúdo das propostas de preços a Pregoeira solicitou encaminhou as propostas aos licitantes presentes para fins de vistas e rubricas. A 
Pregoeira informa que a licitante AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, não anexou em sua proposta de preços a exigência (A - Certificado do 
INMETRO dos pneus ofertados), conforme exigido nos Anexos I e II do edital. Dessa forma, a proposta de preços da referida empresa está desclassificada, 
por descumprimento das exigências editalícias em conformidade com o subitem 8.3 do instrumento convocatório. 
 
LOTE 01 
 
Transcorrida a etapa para analise inicial das propostas, a Pregoeira iniciou a negociação direta com o representante legal da empresa COMERCIAL DE 
PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP que teve sua proposta classificada no certame. A licitante COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP ofertou o 
menor preço global de R$ 169.304,00 (cento e sessenta e nove mil trezentos e quatro reais), dentro do estimado pela Administração, a Pregoeira realizou 
negociação direta e foi dito pelo licitante que não poderia reduzir o valor ofertado. Como o valor está dentro do estimado, a Pregoeira declarou a licitante à 
arrematadora do lote.  
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Ato contínuo, foi realizada a abertura do envelope nº 02, após análise da documentação a Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com abertura do 
envelope contendo os documentos de habilitação, e após análise e conferencia das autenticidades, a Pregoeira e sua equipe de apoio verificaram que não foi 
apresentada (Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, com base na Portaria 
Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014). A Pregoeira, informa que a licitante declarou fazer jus ao tratamento diferenciado e com fulcro no artigo 43, § 
1° da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores concedeu o prazo de 05 dias úteis a partir da publicação desta Ata para regularização da 
documentação. Todavia, o representante legal da licitante apresentou nova Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, atendendo assim a diligência.  
 
Do exposto a Pregoeira procedeu com a habilitação da licitante COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP, por atender às exigências do edital, 
estando, portanto declarada arrematante para este lote. A Pregoeira informa que a documentação referente a proposta de preços será encaminhada para 
Secretaria solicitante para analise e parecer. Face ao exposto a adjudicação do lote está condicionada a aprovação da documentação anexada à proposta de 
preços exigida nos Anexo I & II.   
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DOS LOTES 

01 COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP 169.304,00 ARREMATADO 
 
A Pregoeira encerrou os trabalhos para o lote e comunicou a licitante que será necessário apresentar a proposta reformulada no prazo de 24h, contadas do 
encerramento desta sessão (10h15min), em razão dos valores unitários ofertados estarem acima do estimado pela Administração.  
 
Os envelopes n.º 02 da empresa AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, conforme solicitado pelo representante, será devolvido em virtude da 
desclassificação da proposta da empresa. 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>. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

Thatiana Campos Dacttes 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP MAURICIO RODEIRO NEVES (71)3621-2142  

AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME ROBSON JOSÉ LIMA DIAS (71) 3412-4830  
 


