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ERRATA DA ATA DE ABERTURA - PREGÃO N.º 001/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 002/2021 

 Na fls. 1 e 2 da Ata de Abertura do Pregão N.º 001/2021 (PRESENCIAL) – CPL . 
 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta minutos, na Sala da CPL da LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA 
DE CAMAÇARI, situado Loteamento Espaço Alpha, Jardim Limoeiro – Município Sede de Camaçari, Bahia. 

     

    [...] 
 

Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, a pregoeira verificou que a licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, apresentou taxa negativa de -1,00% em cima do valor estimado de R$ 1. 046.488, 18 pela administração acrescido da 
taxa administrativa 3,33%, sendo assim a pregoeira resolve desclassificar a proposta da licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, conforme subitem 11.5.2 do edital. Em seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes, para fins de 
vistas e rubrica. 

 

 

   LOTE 01 

 

Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, em virtude da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 

 

EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 
NEGOCIAÇÃO 

(R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 1ª RODADA 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 
LTDA 

1.012.763,17 
1.012.459,34 1.012.763,17 S/NEGOCIAÇÃO 

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 

1.046.488,18 
1.012.661,89 1.046.488,18 S/L 

 

A licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ofertou o menor valor global de R$ 1.012.763,17 (um milhão e 
doze mil setecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), taxa administrativa de - 1,10% (taxa negativa de um virgula dez por 
cento), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu 
com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. 
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LEIA-SE: 
 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta minutos, na área externa aberta com distanciamento entre 
as pessoas,  disponibilização de álcool gel 70% e todos os participantes usando máscaras no quiosque da LIMPEC LIMPEZA PÚBLICA DE 
CAMAÇARI, situado Loteamento Espaço Alpha, Jardim Limoeiro – Município Sede de Camaçari, Bahia. 

     

    [...] 
 
 

Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, a pregoeira verificou que a licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, apresentou o valor global de R$ 1.036.023,30 (um milhão trinta e seis mil vinte e três reais e trinta centavos), com taxa 
negativa de – 1,00%. No entanto o valor do custo de consumo de combustível estimado pela LIMPEC foi de R$ 1.012.763,17 e taxa de 
administração de 3,33%, perfazendo um valor global estimado de R$ 1.046.488,18, conforme especificado nos Anexos I e II do edital. A referida 
licitante utilizou equivocadamente como valor de consumo o valor Global com a taxa estimada (R$1.046.488, 18), sem a taxa de administração, 
quando deveria ser utilizado para composição do valor do custo de consumo de combustível estimado descontando as taxas administrativas (R$ 
1.012.763,17). Diante do exposto, a Pregoeira resolveu desclassificar a proposta da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, por não se considerar erros irrelevantes, já que seria necessário alterar toda a proposta de preços, conforme subitem 
11.5.2 do edital. Em seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica. 

 

  LOTE 01 

 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, em virtude da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 

 

EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 1ª RODADA 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 
LTDA 

1.012.763,17 
1.012.459,34 1.012.459,34 1.001.622,78 

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 

1.046.488,18 
1.012.661,89 

S/L 
S/L 

 

A licitante TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA ofertou o menor valor global de R$ 1.001.622,78 (um milhão um mil seiscentos e vinte dois 
reais e setenta e oito centavos), taxa administrativa de - 1,10% (taxa negativa de um virgula dez por cento), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender 
às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. 

 
Camaçari, 11 de maio de 2021. 

 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Pregoeira da CPL 


