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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

'ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 089/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00450.11.07.611.2018 
 
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 
reabertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 089/2018, na forma Presencial, cujo objeto Registro de preço para contratação de serviço de locação de 
Estrutura Tubular e Tendas a serem utilizados nos eventos realizados e apoiados pela Administração Municipal de Camaçari, sob a condução da Pregoeira 
Ana Carolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6873/2018.  
 

............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/06/2018................................................................................ 
 
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$ 2.982.980,00), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 02 propostas 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: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 
LANCES (R$) LANCES (R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 1ª RODADA 
DESTAK - ME 2.711.800,00 S/LANCE   
NOVA FG– ME 2.823.000,00 S/LANCE   
LISBOA - EPP 3.954.000,00 2.650.000,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
SOUL  - ME 4.125.552,64    
TOP - EPP 4.662.086,87    
GRUPO MULTI - EPP 4.725.800,00    
TOLDOS - EPP 4.764.664,30    
TODA - ME 4.765.984,00    

 
A licitante LISBOA CONSTRUÇÕES ENTRETENIMENTOS E LOCAÇÃO EIRELI –EPP ofertou o menor preço global de R$ 2.650.000,00 (dois milhões 
seiscentos e cinquenta mil reais), dentro do estimado pela administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. 
Após análise da documentação de habilitação a Pregoeira verificou que: a comprovação dos vínculos apresentados através de contrato de prestação de 
serviços dos profissionais: Engenheiro Civil e Mecânico e de Segurança do Trabalho, foram apresentados em cópia simples, a Pregoeira decidiu como 
medida saneadora aplicar, com fulcro na Lei 803/2007 art. 27 §6º que diz “Como medida saneadora, a comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 
(dois) dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta”.  
A Pregoeira informa que afim em dar celeridade ao certame irá conceder o prazo de 04 horas para que seja sanado as pendências ora existentes. Do 
exposto, está sessão será suspensa e fica desde já marcada a reabertura da sessão para as 14:00h no mesmo local.  

 
..............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/06/2018.................................................................................. 
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A Pregoeira reabriu a sessão conforme horário estabelecido na Ata de Abertura, todavia foi concedido o prazo de tolerância de 15min para que fosse 
oportunizada a presença de todos no certame, encerrado o prazo a Pregoeira informa que o representante da licitante LISBOA CONSTRUÇÕES não 
compareceu a sessão. Os representantes legais já credenciados em sessão anterior compareceram a esta sessão de reabertura conforme assinaturas, 
abaixo. 
 
A licitante LISBOA CONSTRUÇÕES ENTRETENIMENTOS E LOCAÇÃO EIRELI – EPP que ofertou após disputa o menor preço global de R$ 2.650.000,00 
(dois milhões seiscentos e cinquenta mil reais), dentro do estimado pela administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira informa que 
a mesma não compareceu a sessão de reabertura, estando, portanto inabilitada por não apresentar as documentações diligenciadas na sessão de abertura, 
conforme consta em Ata.  
 
O representante da licitante GRUPO MULTI - EPP retirou-se da sessão. 
 
A Pregoeira convoca a segunda colocada em preço a licitante DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS ESTRUTURAS EIRELI – ME para negociar o preço e pelo 
representante da licitante foi dito que não pode reduzir o valor inicialmente ofertado. Como o valor ofertado de R$ 2.711.800,00( dois milhões setecentos e 
onze mil e oitocentos reais) já se encontra dentro do estimado pela administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a 
proposta. Após análise da documentação a Pregoeira verificou que a licitante apresentou o profissional (Flavio Augusto Santos de Góis - Engenheiro Elétrico 
com especialização em Segurança do Trabalho) em atendimento a exigência do subitem 9.2.3 alínea "c.3".  A Pregoeira após analise do Contrato de 
Prestação de Serviço do referido profissional observou que o mesmo foi contrato para desempenhar atividades relacionadas, como Engenheiro Eletricista A 
Pregoeira procedeu com a inabilitação, por não atender às exigências do edital, pois o mesmo não contemplava em seu contrato as atividades relacionadas 
ao profissional em segurança do trabalho.  
 
Em virtude das inabilitações, a Pregoeira buscando obter a proposta mais vantajosa para a administração e ampliar a competitividade do certame procedeu 
com nova rodada de lances. 
 
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$ 3.105.300.00), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 01 propostas 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: 
  

EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª 
RODADA 

1ª RODADA 

NOVA FG– ME 2.823.000,00 AUSENTE S/NEGOCIAÇÃO 
SOUL  - ME 4.125.552,64 S/LANCE  
TOP - EPP 4.662.086,87 S/LANCE  
GRUPO MULTI - EPP 4.725.800,00   
TOLDOS - EPP 4.764.664,30   
TODA - ME 4.765.984,00   

 



 

ATA DE REABERTURA PP 089-2018 - Página 3 de 4 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
A licitante NOVA FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o menor preço global de R$ 2.823.000,00 (dois milhões oitocentos e 
vinte e três mil reais), como a mesma encontra-se ausente na sessão a Pregoeira ficou impossibilitada de proceder a negociação e como o valor ofertado 
está dentro estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a 
Pregoeira procedeu com a inabilitação, por não atender às exigências do edital, a referida licitante não apresentou nenhuma documentação de qualificação 
técnica exigida no edital. 
 

A Pregoeira convoca a próxima licitante em preços SOUL EVENTOS LTDA – ME para negociar preço na sessão, e pela licitante foi dito que pode baixar o 
valor inicial ofertado para R$ 4.120.000,00 (quatro milhões cento e vinte mil reais) dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a 
arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a inabilitação, por não atender às 
exigências do edital, a referida licitante não apresentou: Técnico em segurança do trabalho; Registro ou inscrição da licitante no Conselho de Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA); Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial. 
 

Em virtude das recorrentes inabilitações, a Pregoeira buscando obter a proposta mais vantajosa para a administração e ampliar a competitividade do certame 
procedeu com nova rodada de lances. 
 

Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que continham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente a menor proposta apresentada (no caso deste lote até R$ 5.128.295,56), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA 4ª RODADA 5ª RODADA 6ª RODADA 7ª RODADA 1ª RODADA 
TOP - EPP 4.662.086,87 4.645.000,00 4.630.000,00 4.600.000,00 4.580.000,00 4.560.000,00 4.500.000,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
GRUPO MULTI - 
EPP 

4.725.800,00 AUSENTE        

TOLDOS - EPP 4.764.664,30 4.650.000,00 4.635.000,00 S/LANCE      
TODA - ME 4.765.984,00 4.655.000,00 4.640.000,00 4.625.000,00 4.590.000,00 4.570.000,00 S/LANCE   

 
A licitante TOP ESTRUTURAS TUBULARES LTDA – EPP ofertou o menor preço global de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), dentro 
do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação de habilitação a 
Pregoeira verificou que não foi possível certificar o Registro do Profissional Técnico em Segurança do Trabalho conforme numeração informada no Contrato 
de Prestação de Serviços. A Pregoeira decidiu como medida saneadora aplicar, com fulcro na Lei 803/2007 art. 27 §6º que diz “Como medida saneadora, a 
comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou 
jurídica já existente na data da apresentação da proposta”.  A Pregoeira informa que afim em dar celeridade ao certame irá conceder o prazo para que seja 
sanado a pendência ora existente. Do exposto, está sessão será suspensa e fica desde já marcada a reabertura da sessão para o dia 14/06/2018  
impreterivelmente as 12:00 no mesmo local.  
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 TOP ESTRUTURAS TUBULARES LTDA – EPP 4.500.000,00 SUSEPNSO 
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A Pregoeira comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preços na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 
contadas do encerramento desta sessão (17h). 
 
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 e encerrou a sessão ás 18h50min. 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 

 
 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

 
 

Ana Carolina Iglesias 
de S.R. Santana 

Apoio 

 
 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 

TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA - ME GEISIANE QUEIROZ LIMA (71) 99165-1664  

TOP ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP JOSE ALBUQUERQUE COELHO JUNIOR (71) 3394-1194  

NOVA FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME PAULO MAGNO DE SOUZA FERREIRA (71) 3621-2331 AUSENTE 

GRUPO MULTI EVENTOS LTDA - EPP ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES (71) 3621-8282 RETIROU-SE DA SESSÃO 

DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS  ESTRUTURAS EIRELI - ME JOSE CARLOS PIBHEIRO ESTRELA (79) 3024-5050 RETIROU-SE DA SESSÃO 

TOLDOS SÃO PAULO LTDA - EPP JAIR FRANCISCO RIBEIRO (71) 3394-1144  

SOUL EVENTOS LTDA - ME JOSE OSMAR DOS SANTOS (71) 3045-0877  

LISBOA CONSTRUÇÕES ENTRETENIMENTOS E LOCAÇÃO EIRELI -EPP JOSE BERNANDES DE LISBOA JUNIOR (71) 3288-4981 AUSENTE 

 


