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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 117/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00640.11.07.611.2017 

Aos quinze dias do mês de dezembro  do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze 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 da Licitação na Modalidade Pregão n.º   117/2017, 
na forma Presencial, cujo objeto é  a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma de estrutura metálica e substituição de saia e cobertura em 175 (cento e setenta 
e cinco) barracas de feira livre, utilizadas nas Feiras Itinerantes do Município de Camaçari, sob a condução da Pregoeira, Maria José Nery Costa 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. A empresa TELAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA –ME foi descredenciado por não cumprir a exigência do edital do subitem 7.1.2 alínea “d”. 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: 

LICITANTE PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE ÚNICO 

DMS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME  116.219,25 

ANIVALDO VIANA CAMPOS-ME 108.500,00 

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP 109.786,25 

TELAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA –ME 130.042,50 

LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 78.750,00 

 

LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por corrigir os erros materiais irrelevantes, em seguida encaminhou as propostas aos licitantes 
presentes, para fins de vistas e rubricas. 
 
LOTE UNICO 

 
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$ 86.625,00), 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: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 
LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 

LEON FRANCO-ME 78.750,00 S/L S/NEGOCIAÇÃO 

ANIVALDO VIANA - ME 108.500,00 S/L  

CONSTRUÇÕES GS2-EPP 109.786,25 S/L  

 
O licitante LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP ofertou o menor preço global de R$ 78.750,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais), dentro do estimado pela 

Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a  
Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação, a Pregoeira verificou que a licitante apresentou a Certidão de Falência e Concordata vencida item 9.2.2, alínea “b”; vencida. A 
Pregoeira passou arrematação do lote para 2º colocada a licitante ANIVALDO VIANA – ME que ofertou um valor global de R$108.500,00(cento e oito mil e quinhentos reais) dentro do estimado. 

A pregoeira classificou a sua proposta. Após analise da documentação de habilitação a Pregoeira verificou que a licitante apresentou a Certidão de Regularidade Municipal vencida subitem 9.2.2 
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alínea ”b”. A Pregoeira fez diligência através do site http://sefaz.camacari.ba.gov.br/portal/index. php e emitiu uma nova certidão. A Pregoeira diligenciou também o CNAE para verificar se a 
empresa ANIVALDO VIANA – ME atende ao subitem 4.1 do edital, através do site: https://cnae.ibge.gov.br/ segue anexo impressão. A Pregoeira procedeu com a  habilitação, por atender às 

exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos foi dito pelo 
representante: 1) DMS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME “ A ANIVALDO VIANA – ME não possui cnae para o objeto compatível da licitação, pois o cnae 43.30-4/99 
(outras obras de acabamento da construção),  e suas famílias são incompatíveis uma vez, que não permitem a empresa trabalhar com estrutura metálicas que seria  cnae 4292-8/01 diante do 
exposto o representante da empresa DMS solicita inabilitação ANIVALDO.2) CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP foi dito que: mediante a empresa ANIVALDO VIANA – ME 

sendo que a mesma descumpre claramente o item 4.1 do edital aonde se refere ao ramo de atividade compatível com o objeto da licitação ressaltando que a empresa não possui nenhum cnae 
compatível com o objeto da licitação, questiona também a aceitação do atestado de capacidade técnica da mesma onde não consta data da execução, quantitativo e o valor do contrato. Atestado 
este que foi emitido no dia 14/12/2017 um dia antes da abertura da licitação compreendendo assim que o atestado foi emitido após a publicação do edital. E por se trata de uma empresa privada 
seria necessário o reconhecimento de firma de quem emitiu o atestado.3) ANIVALDO VIANA – ME foi dito que a CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP se fez representar por dois 
representantes sendo que apenas um estava credenciado, mas que um de fato participou ativamente o segundo representante não credenciado nos termos do edital item 7.1 violando os preceitos 
constitucionais sendo eles contido no artigo 37 caput 37 da Constituição Federal violando um dos princípios que contém nesse artigo que seria da vinculação ao instrumento convocatório, umas das 
provas que o mesmo participou ativamente foi quando identificou uma certidão vencida de umas das empresa causando sua eliminação e também tentou desclassificar outra empresa  no processo 
licitatório e também ditou o texto em voz baixa para representante legal da empresa  CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP que a mesma fez seu registro em ata com base no que 
foi dito pelo representante não credenciado. 4) LEON FRANCO-ME foi dito que ira interpor recurso pela sua inabilitação. A Pregoeira informou aos licitantes que o prazo recursal é de 03 (três) dias, 
conforme estabelece o art. 4º inciso XVIII da Lei 10.520/02.  A Pregoeira informou que a adjudicação do referido lote ficará condicionada ao julgamento do referido recurso. 

   LOTE VENCEDOR 
PREÇO UNITÁRIO DO LOTE 

(R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

ARREMATANTE ANIVALDO VIANA CAMPOS-ME 108.500,00 PRAZO RECURSAL 

 
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 para os lote único Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

     
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio                                         

 
 
 

Maria José Nery Costa 
Pregoeira 

 
 

 
Christian Morais Pinheiro 

Apoio 

 
 

 
Aricele Guimarães Machado 

Oliveira 
Apoio 

 
 
 

Wadna Cheile Melo Aragão  
Apoio 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

Vagner Julio da Cunha 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 
Assistiu a sessão o senhor: Bruno Santos Galdino 
CPF: 043.574.515.82 RG 1351212567 

 
EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 

DMS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
NOGUEIRA 

(71) 3215-2516  

ANIVALDO VIANA CAMPOS-ME 
BRUNO LEANDRO PINHEIRO DOS 
SANTOS 

(71) 3621-9625  

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP DIAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES (71) 3627-4054  

TELAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA –ME FABIO DE JESUS SANTOS 71 3377-2256 DESCREDENCIADO 

LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 
RAPHELA RAMOS DE JESUS DE 
OLIVEIRA 

(71) 99672-0271  

 

https://cnae.ibge.gov.br/
http://www.compras.camacari.ba.gov.br/

