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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 110/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0666.11.07.611.2017 
 
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e dez minutos, 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 Licitação na Modalidade Pregão n.º 110/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada na pesagem, coleta, transporte, incineração/cremação e destino final de ossadas humanas nos 07 (sete) 
cemitérios do Município de Camaçari (Gleba H, Gleba C, Parafuso, Vila de Abrantes, Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca), sob 
a condução da Pregoeira Christian Moraes Pinheiro e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.769/2017. 01 (uma) 
empresa compareceu ao certame (por seu representante que assina 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 
classificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços 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 
PROPOSTAS DE PREÇOS (R$)  

LOTE ÚNICO 
MMONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
LTDA - ME 241.920,00 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por encaminhar a proposta ao licitante presente para 
fins, vistas e rubrica. 
 
A empresa ECO COLETA TUDO COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS EIRELI –ME com seu representante Carlos Alberto Ribeiro de 
Santana adentrou a sala onde já estava com a sessão em andamento, já havendo aberto a proposta de preço da licitante acima, as 09h28min, 
alegando que estava presente na sala de recepção no horário previsto da licitação, sendo impedido pela recepcionista de participar que 
segundo ela não tinha iniciado a sessão. 
 
Em tempo, a Pregoeira informa que as 09h05min chegou na recepção convocando os interessados em participar da licitação em epigrafe e 
somente a licitante MMONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA – ME estava presente e adentrou ao recinto, a Pregoeira 
deixa claro que em momento algum houve impedimento para que a empresa ECO COLETA TUDO COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS 
EIRELI –ME participasse da referida licitação, pelo contrario, e mesmo chegando atrasado perguntou ao licitante presente sobre a objeção da 
participação da empresa ECO COLETA TUDO COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS EIRELI –ME e o mesmo informou que não mais 
permitia a participação, como rege o subitem    7.6 do edital que diz “ Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a 
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participação de licitantes retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa 
circunstância ficar consignada na Ata da Sessão.” 
 
A licitante MMONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA – ME ofertou o menor preço global de R$ 241.920,00 (duzentos e 
quarenta e um mil novecentos e vinte reais), a Pregoeira realizou negociação direta com o licitante e o mesmo informou que não tem como 
baixar o preço ofertado. A Pregoeira classificou a proposta por está dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora 
do lote. 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 palavra ao 
licitante o mesmo abriu mão do prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  
 

LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ 
PREÇO  

GLOBAL 
(R$) 

ÚNICO ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

MMONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA LTDA – ME 

09.597.538/0001-
08 

R$ 
241.920,00 

 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE 
(R$) 

SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO 
MMONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
LTDA – ME 241.920,00 ADJUDICADO 

 
 

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 
Presidente em Exercício 

Christian Moraes Pinheiro 
Pregoeira 

Aricele Guimarães Machado 
Oliveira 
Apoio 

Maria Jose Nery Costa 
Apoio 

 
 
 

Wadna Cheile Melo 
Apoio 

 
 

Licitante presente: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
MMONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
LTDA - ME 

ANTONIO PITHON BARRETO 
NETO 

(71) 9.9276-3330  

 


