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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA  
PREGÃO Nº 122/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00770.11.07.611.2017 

 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Ana Carla Costa Paim e 
Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6.828/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios 
concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 122/2017, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de preço para a Locação de 
Sanitários Químicos Portáteis e Contêineres Módulos Sanitários em períodos diários e mensais, e locação de Módulos Sanitários 
Antivandálicos para serem utilizados pela Administração Municipal.  Compareceu a sessão os mesmos prepostos já cadastrados na sessão de 
abertura, conforme assinatura abaixo, com exceção da empresa LOKMIX – LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA – EPP. 
 
A Pregoeira iniciou a sessão com disputa do Lote 02. 
 
Valores: 
 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 
01 02 03 

TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA - ME 319.235,00 1.098.000,00  

HID IMUNIZAÇÃO LTDA - ME 558.100,00 1.848.000,00  

B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - ME 289.550,00 935.400,00 1.896.000,00 

TNT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP 310.800,00 1.014.000,00  

LOKMIX – LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP 709.050,00 1.885.200,00 1.416.000,00 

A MODERNA SANY SANITARIOS ECOLOGICOS LTDA - ME 322.420,00 566.400,00  

 
LOTE 02 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% 
(dez por cento), relativamente a menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 1.028.940,00), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei 
Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 02 propostas estão dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas 
subsequentes até o máximo de 03 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
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EMPRESAS 
PROPOSTAS 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 

1ª RODADA 
B.F SERVIÇOS - ME 935.400,00 926.400,00 
TNT EQUIPAMENTOS - EPP 1.014.000,00 SEM LANCE 
TODA ESTRUTURA DE - ME 1.098.000,00 SEM LANCE 
HID IMUNIZAÇÃO - ME 1.848.000,00  
LOKMIX –- EPP 1.885.200,00  

 
 
A licitante B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - ME ofertou o menor preço unitário de R$ 926.400,00 (novecentos e vinte e seis mil, 
quatrocentos reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Como a licitante já encontra-se 
habilitada pra o Lote 03, a mesma foi declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse 
quanto à interposição de recursos, pelo licitante: 
 
A MODERNA SANY SANITARIOS ECOLOGICOS LTDA - ME foi dito que “de acordo com Termo de Referencia anexo I item 04 detalhamento 
dos serviços observe que todas as especificações na área de manutenção sucção higienização completa, higienização simples são iguais para 
o lote 01, 02 e o 03 a diferença é que no lote 01 consta locação como diária, lote 02 locação como mensal e lote 03 destinação de dejetos e 
influentes provenientes dos módulos e por fim locação como mensal. De acordo com a ata de reunião realizada pela Compel no dia 10/01/2018 
consta a informação de que o contêiner modulo sanitário deve conter reposição de sabonete liquido, por qual motivo devo apresentar na minha 
composição de preços um produto que no esta especifico no edital, e produto químico biodegradável já que o mesmo não consta no edital, 
lembrando que contêiner modulo sanitário a instalação deve ser em rede de esgoto, reforçando a informação produto químico biodegradável. 
Em nenhum momento no edital é informado a quantidade de limpezas no termo de referencia Lote 02 mensal, apenas a informação de que a 
manutenção deverá ser feita antes e depois da realização do evento, por qual motivo a Compel informou em Ata que os sanitários deveriam 
ser feitas a limpeza 05 vezes por mês, havendo uma divergência nas informações entre antes e após o eventos”. 
 
HID IMUNIZAÇÃO LTDA – ME foi dito que “Infelizmente mais uma vez não obtivemos nenhuma resposta referente ao recurso mencionado já 
que reforçando tudo que já foi dito na impugnação antes do acontecimento deste certame e citado mais após a abertura do mesmo houve-se 
uma serie de documentações pertinente ao Edital que foi ignorado antes e durante e espero que não seja nem desfecho do mesmo, pois da 
resposta que nos foi dada a própria Prefeitura faz uma comparação entre este certame e pregão 099/2017, isso só vem a reforçar onde pede 
corpo de bombeiros, licença ambiental, etc, só vem a reforçar a real necessidade destas documentações constarem nesse Edital 122/2017, 
pois esta comprovado através desta resposta a inteira necessidade destas documentações, peço-lhe por favor não só como empresário mas 
como cidadão uma verdadeira transparência neste edital, pois ate hoje de todos os questionamentos não obtive nenhuma resposta já que tudo 
que foi inscrito como resposta da Prefeitura não condiz com nosso questionamento. Em relação a publicação só queremos saber o motivo de 
só publicarem no portal da Prefeitura de Camaçari, informações da nossa empresa e nenhuma informação referente a empresa B.F, bom 
preciso saber isto urgentemente para eu ter a certeza de que esta resposta partiu realmente da parte Comissão assessorado pela parte 
técnica”. A Pregoeira informou aos licitantes que o prazo recursal é de 03 (três) dias, conforme estabelece o art. 4º inciso XVIII da Lei 
10.520/02.  A Pregoeira informou que a adjudicação do referido lote ficará condicionada ao julgamento do referido recurso. 
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LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

PREÇO GLOBAL 
(R$) 

02 
SUSPENSO PARA 

JULGAMENTO RECURSO 

PROMITENTE 
FORNECEDOR 

B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 
ME 

12.447.310/0001-38 926.400,00 

ADESÃO – 1º 
CLASSIFICADO 

TNT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP 

07.081.229/0001-47 926.400,00 

 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 

LOTE VENCEDORES 
PREÇO UNITÁRIO DOS 

LOTES (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

02 B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME 926.400,00 RECURSO 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura.  
 
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>. 
 
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 
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Pinheiro 
Apoio 

 
 

 
Kézia Priscila 

Oliveira da Silva 
Apoio 

                                                                                                                             
 
 

Maria José 
Nery Costa 

Apoio 

 
 
 

Diego Manoel 
Oliveira da 

Paixão 
Apoio 

 
 
 

Jussara 
Souza de 
Oliveira 

Apoio 

 
 
 
 

Vagner Júlio 
da Cunha 

Apoio 
 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS 
LTDA - ME 

GEISIANE QUEIROS LIMA (71) 3298-0280  

HID IMUNIZAÇÃO LTDA - ME ANTONIO PAULO TORRES DE 
MAGALHAES 

(71) 3494-6493  

B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - ME ARTUR CESAR DE OLIVEIRA (71) 3239-3501  
TNT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP 

AUDEMARIO DALTRO DE 
ANDRADE 

(75) 3261-2470   

A MODERNA SANY SANITARIOS ECOLOGICOS 
LTDA - ME 

BRUNO CORREIA DA SILVA (71) 3016-4450  

 


