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ERRATA DA ATA DE ABERTURA - PREGÃO N.º 009/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00223.11.07.611.2017 
NA ATA DE ABERTURA PREGÃO N.º 009/2017. 
 

ONDE SE LÊ:  
 

A licitante TOTAL LOCAÇÕES LTDA – EPP, ofertou o menor preço global de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), dentro do estimado pela Administração, 
sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos 
documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. 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 presentes pelo 
representante legal da licitante TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA – ME, realizou questionamento acerca do item 9.2.4 “c” em relação ao documento 
apresentado pela empresa que demonstra os índices da mesma, informando que o referido documento não possuía o Grau de endividamento e o cálculo de liquidez geral está 
incorreto, a Pregoeira com base no artigo 27 § 6º da Lei Municipal 803/2007 concedeu o prazo de 02 (dois) dias para que a empresa arrematadora do lote sanear o referido 
questionamento.  Dada a palavra para fins de manifestação de recurso nenhum licitante teve interesse de fazê-la. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

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

ÚNICO TOTAL LOCAÇÕES LTDA – EPP 362.000,00 SUSPENSO 
 

LEIA-SE:  
 

A licitante TOTAL LOCAÇÕES LTDA – EPP, ofertou o menor preço global de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), dentro do estimado pela Administração, 
sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos 
documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. 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. O 
representante legal da licitante TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA – ME, realizou questionamento acerca do item 9.2.4 “c” em relação ao documento 
apresentado pela empresa que demonstra os índices da mesma, informando que o referido documento não possuía o Grau de endividamento e o cálculo de liquidez geral está 
incorreto, a Pregoeira informou que o referido documento retrata situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, uma vez que a licitante 
apresentou o Balanço Patrimonial e através do mesmo é possível verificar a comprovação de boa saúde financeira da empresa. Para formalização do processo licitatório a 
Pregoeira com base no artigo 27 § 6º da Lei Municipal 803/2007 concedeu o prazo de 02 (dois) dias para que a empresa arrematadora do lote sanear o referido 
questionamento.   
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

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

ÚNICO TOTAL LOCAÇÕES LTDA – EPP 362.000,00 ADJUDICADO 
 
Camaçari, 08 de junho de 2017. 
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