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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 103/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00657.11.07.611.2017 
 
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove 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 Licitação na Modalidade Pregão n.º 103/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Operação de 
Logística Integrada, para Prestação de Serviços de Recebimento, Armazenagem, Movimentação, Gestão de Estoques, Processamento de Pedidos, 
Separação, Conferência, Embalagem, Expedição, Distribuição e Entrega dos Produtos e Bens de Posse ou Propriedade das Secretarias de Saúde (SESAU), 
Educação (SEDUC) e de Administração (SECAD) da Prefeitura Municipal de Camaçari, sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos 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). 
Compareceu a sessão a pessoa física Daniel Simas Pereira. 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 do representante da 
licitante presente. Em seguida solicitou ao licitante a entrega do envelope n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A Pregoeira, 
dando seguimento à sessão, solicitou abertura do Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando o seguinte valor: 
 

LICITANTES 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

(R$)  LOTE ÚNICO 

PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA 37.837.290,00 
 
A licitante PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA ofertou o menor preço global de R$ 37.837.290,00 (trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil 
e duzentos e noventa reais), dentro do estimado pela Administração. Porém, após análise mais apurada, foi constatado que a proposta apresenta itens com 
valores unitários superiores ao estimado pela Administração. A Pregoeira desclassificou a proposta. 
 
Como a única proposta foi desclassificada, a Pregoeira e equipe de apoio, com base na Lei Municipal 803/2007, Art. 28, que diz “se todas as propostas forem 
desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis aos licitantes para 
apresentação de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, facultada, nos casos de 
convite e pregão, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis” e com fulcro na Lei Federal 8.666/2016, Art. 48., § 3º, resolvem conceder o prazo para 
apresentação de proposta escoimada dos motivos que causaram a desclassificação. 
 
A Pregoeira informou que a sessão será suspensa e, com concordância dos presentes, será retomada as 11h00min. 
 
A Pregoeira retomou a sessão, solicitando ao licitante a entrega do envelope n.º 01 - Proposta de Preços. Após a abertura do envelope foi apresentando o 
seguinte valor: 
 

LICITANTES 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

(R$)  LOTE ÚNICO 

PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA 37.827.866,40 
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A licitante PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA ter ofertado o valor global de R$ 37.827.866,40 (trinta e sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil e 
oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), abaixo do estimado pela Administração Pública. Observou-se que todos os valores unitários 
encontram-se abaixo do estimado pela Administração, estando adequados ao Termo de Referência e atendendo ao princípio da economicidade. A Pregoeira 
procedeu com negociação direta e pelo representante legal da licitante foi dito que iria manter seu valor, sendo aceito por estar dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. 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 a abertura do Envelope n.º 02 – Documentação de Habilitação, a Pregoeira informou que a sessão será suspensa para que o responsável 
técnico do Órgão solicitante realize análise mais apurada. A habilitação da licitante, bem como a adjudicação do objeto, ficará condicionada a aceitabilidade 
da documentação exigida. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA 37.827.866,40 ARREMATADO 
 
A divulgação do resultado deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas 
responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 
 
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 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

Ana Carolina da Silva dos Santos 
Apoio 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

 
AUSENTOU-SE DA SESSÃO 
Daniel Simas Pereira 
CPF: 083.716.226-27 
RG: 6186432 SSP MG 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 
PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA ANDERSON SILVA SALMAZO (71) 2108-9706  
 


