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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 065/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00523.11.07.611.2017 
 
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, 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, Priscila Lins dos 
Santos e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar prosseguimento à licitação na 
Modalidade Pregão n.º 065/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a o Registro de Preço para Locação de Veículos Leves e Pesados (com 
Motorista e sem Motorista) para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos, Cargas e Outros, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como ao Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia. 
 
LOTE 01 
 
A Pregoeira informa que, em tempo hábil, a licitante arrematadora do lote, DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP, apresentou 
composição de custos visando comprovar a exequibilidade do seu preço. Pela Secretaria de Administração foi informado que após análise da 
composição de custos, a mesma foi reprovada, o que torna sem efeito a decisão que ocasionou sua habilitação e desclassificou sua proposta 
de preço. Diante do exposto, a Pregoeira convoca a segunda colocada, MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA – ME, para que, 
em sessão de Reabertura, seja realizada negociação direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme 
disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
LOTE 02 
 
Transcorrido o prazo recursal de 03 (três) dias úteis e não havendo interposição de recurso, a Pregoeira adjudica o objeto deste lote a licitante 
TRANSCOOPARDO – COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO RIO PARDO pelo preço global de R$ 256.800,00 (DUZENTOS E 
CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).  
 
LOTE 04 
 
A Pregoeira informa que a licitante arrematadora do lote, TRANSCOOPARDO – COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO RIO 
PARDO, não apresentou a composição de custos que visava comprovar a exequibilidade do seu preço, o que tornou sem efeito a decisão que 
ocasionou sua habilitação e ocasionou na desclassificação da sua proposta de preço. A Pregoeira convoca as empresas empatadas na 
segunda colocação, SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA e 4M MÁQUINAS LTDA ME, para que, em sessão 
de Reabertura, seja realizada negociação direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 
4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
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LOTE 09 
 
Informamos que em tempo hábil, a licitante RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA protocolou as razões do recurso na 
recepção da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP. Fica, desde já, concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para apresentação de 
contrarrazões aos recursos ora impetrados. 
 
Com fulcro no subitem 25.6 do Edital que prevê que: “É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo”, a Pregoeira solicita que a licitante DZSET 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP, arrematadora do lote, apresente contratos de prestação de serviço ou comprovação que executou o 
serviço, referentes aos atestados de capacidade técnica apresentados na documentação de habilitação, emitidos pelas empresas Águia Locar 
LTDA ME, Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e Sigma Transportes LTDA, no prazo de 03 (três) dias úteis 
contados a partir da publicação desta Ata, que deverão ser protocoladas na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, dirigida a 
Pregoeira, no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, CENTRO ADMINISTRATIVO, 
PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42.800- 970, no horário de atendimento das 8h às 14h. O 
não atendimento a esta solicitação acarretará na inabilitação da licitante no presente certame. 
 
LOTE 10 
 
A Pregoeira informa que a licitante arrematadora do lote, TRANSCOOPARDO – COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO RIO 
PARDO, não apresentou a composição de custos que visava comprovar a exequibilidade do seu preço, o que tornou sem efeito a decisão que 
ocasionou sua habilitação e desclassificou da sua proposta de preço. A Pregoeira convoca as empresas empatadas na segunda colocação, 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME e LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI, para que, em sessão de Reabertura, seja 
realizada negociação direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  
XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
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>. 
 
A sessão de Reabertura fica, desde já, marcada para 14/12/2017 às 09h00min. 
 
Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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