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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 111/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00680.11.07.611.2017 
 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no Auditório da Coordenação 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 da Licitação na Modalidade Pregão n.º 111/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa  para realizar os serviços de 
imposição de dados e confecção de documentos referentes ao IPTU/TRSD/COSIP/2018, destinados a Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari - 
Ba, sob a condução da Pregoeira, Ana  Carolina da Silva dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6769/2017. Cinco (05) 
empresas compareceram ao certame (por seus representantes que assinam abaixo). 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. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de 
Habilitação. A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem 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. Se as licitantes que não resgatá-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A Pregoeira, dando 
seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 

VP IMPRESSOS LASER LTDA 82.064,50 
ETIRORÓTULOS ETIQUETAS SERVIÇOS GRAFICOS E SWERINGRÁFICOS LTDA - ME 209.073,85 
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA-EGBA 256.553,10 
LFN INFORMATICA LTDA -ME 217.354,75 
OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - EPP 31.725,25 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira que corrigissem os erros materiais irrelevantes. 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 que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente a menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$34.897,78), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 01 proposta está dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 3 (três) 
conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
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EMPRESAS 
PROPOSTA DE PREÇO 

(R$) 
LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 
OMEGA - EPP 31.725,25 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
VP IMPRESSOS LTDA 82.064,50 S/LANCE  
ETIRÓTULOS - ME 209.073,85 S/LANCE  
LFN INFORMATICA - ME 217.354,75   
EMPRESA GRAFICA - EGBA 256.553,10   

 
A licitante OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - EPP ofertou o menor preço global de R$ 31.725,25 (trinta e um mil setecentos e vinte e cinco 
reais e vinte e cinco centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira antes de abrir a habilitação do 
verificou que o valor ofertado estar abaixo do estimado pela Administração Pública em 87,86%. Diante dos fatos a Pregoeira solicitou que a licitante 
apresentasse composição de custos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), afim de esclarecer, complementar e visando verificar a exequibilidade do seu 
preço. A habilitação e adjudicação do lote ficará condicionada a aceitabilidade da composição de custos pela Secretaria da Sefaz.  
 
A Pregoeira verificou que a licitante 2ª colocada VP IMPRESSOS LASER LTDA ofertou o menor preço global de R$ 80.064,50 (oitenta mil sessenta e 
quatro reais e cinquenta centavos, e sua proposta encontra- se também abaixo do estimado pela Administração Pública em 69,36%, sendo assim a 
Pregoeira solicitou que a licitante apresentasse composição de custos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), visando verificar a exequibilidade do seu preço.  
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato.  
 
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 suspendeu os trabalhos para o lote 01. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 

 
 

Ana Carolina da Silva dos Santos 
Pregoeira 

 
 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

 
 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
Vagner Julio da Cunha 

Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 

VP IMPRESSOS LASER LTDA 
LUIZ SÁVIO NASCIMENTO 
CORDEIRO 

(31) 3244-3000  

ETIRORÓTULOS ETIQUETAS SERVIÇOS GRAFICOS E 
SWERINGRÁFICOS LTDA - ME 

PEDRO BARBOSA MATEO 
(71)9116-9586  

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA-EGBA LILIANE ALCÂNTARA DE ALMEIDA (71) 3116-2837/98772-9240 ‘ 
LFN INFORMATICA LTDA - ME LUCIANO FILGUEIRAS NUNES (71) 3384-0159  
OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - EPP FABIO MAIA MOREIRA (21) 2252-0002  

 


