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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº226/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº01074.11.07.611.2018 
 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às novehoras, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria de 
Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Av. Francisco Drummond, Centro Administrativo (Prédio Vermelho - térreo), Camaçari, Bahia, 
foi realizada a abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 226/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, incluindo transporte, peças, partes, componentes e acessórios, 
visando adequar os espaços com divisórias, ferros, persianas, vidros (incluindo privacidade e proteção solar) e efetuar pequenos reparos nas estruturas 
físicas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Camaçari-BA, sob a condução do Pregoeiro, Antonio Sergio Moura de Sousae Equipe de Apoio que abaixo 
assinam, designados pelo Decreto 6994/2018.  Foi concedida uma tolerância de 10 minutos, sendo que 1(uma) empresacompareceu ao certame.Dando 
início a sessão o Sr. Pregoeiroabriu os trabalhos, 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, seguida solicitou 
aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. O Pregoeiro comunicou de imediato que os 
envelopes de habilitação ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do contrato pela empresa vencedora, após este ato as licitantes poderão 
resgatá-los no prazo de 10 (dez) dias, caso contrário os mesmos serão destruídos.  
 
Iniciando a fase de credenciamento, tivemos a empresa credenciada:  
 

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 

01. DIVINEVES VIDRAÇARIA COMÉRCIO DE VIDROS SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA Sr. Edilson dos Santos Neves 

 
As empresa DIVINEVES VIDRAÇARIA COMÉRCIO DE VIDROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAME,declararam estar enquadradas como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fazendo jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. 
 
Prosseguindo com os trabalhos, e após analise dos credenciamentos,o Pregoeiro solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, 
apresentando os seguintes valores: 
 

PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LICITANTE VALOR GLOBAL 
DIVINEVES VIDRAÇARIA COMÉRCIO DE VIDROS SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDAME 
R$2.020.268,60 

 
Como apenas uma empresa compareceu ao certame, o pregoeiro procedeu com abertura e análise da proposta de preços da empresa DIVINEVES 
VIDRAÇARIA COMÉRCIO DE VIDROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAME. Concluída análise, o Sr. Pregoeiro passou para negociação direta com o 
licitante com o objetivo de obter maior desconto na proposta, conforme previsto no item 10.11 do edital.Após a negociação, o licitante ofereceu um desconto 
total de 4% em relação ao valor total previsto no edital, firmando o valor de sua proposta em R$ 1.980.584,93 (um milhão, novecentos e oitenta mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos). 
 
O Pregoeiro classificou a proposta. Dando prosseguimento ao certame, o Sr. Pregoeiro determinou a abertura dos documentos de HABILITAÇÃO da 
empresa melhor classificada, a empresa DIVINEVES VIDRAÇARIA COMÉRCIO DE VIDROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAME. Após análise de 
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documentação de habilitação, o Pregoeiro considerou a empresa HABILITADA no certame. Dessa forma, o Pregoeiro declara a empresa DIVINEVES 
VIDRAÇARIA COMÉRCIO DE VIDROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAME vencedora do certame. 
 
Dessa forma, o Pregoeiro encerrou os trabalhos e encerrou a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos 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 

Antonio Sergio Moura de 
Sousa 

Pregoeiro 

ManoelAlves Carneiro 
Presidente em 

 Exercício/ Apoio 

 
Steline Dias Silva 
Equipe de Apoio 

 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 

Equipe de Apoio 

Ricardo Santos Santana 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 
Licitantes presentes: 
 
 

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL  

DIVINEVES VIDRAÇARIA COMÉRCIO DE VIDROS 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAME 

Edilson dos Santos Neves 

 

 


