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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 043 /2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00020.11.07.611.2018 
 
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito 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 da Licitação 
na de empresa especializada na locação de caminhões operacionais de sucção de fossas sépticas e desobstrução de redes para atender as Modalidade 
Pregão n.º 043/2018, na forma Presencial, cujo Contratação necessidades do município de Camaçari, conforme demanda, sob a condução da Pregoeira, 
Ana Carolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6846/2018. Treze (13) 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. 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: 
 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 

ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP 1.190.100,00 1.190.100,00 
OURO VERDE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI- ME 1.265.241,00 1.265.241,00 
HID IMUNIZAÇÃO LTDA - ME 1.188.000,00 1.198.002,00 
SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA - EPP 1.083.000,00 1.083.000,00 
A LIMPCANO DESENTUPIMENTOS E SUCÇÃO DE FOSSAS LTDA - EPP 1.593.000,00 1.497.000,00 
TROPICAL AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI - EPP 1.432.200,00 1.432.200,00 
A MODERNA SANY SANITARIO ECOLOGICO LTDA - ME 1.583.400,00 1.323.000,00 
ASPIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL EM SERVIÇOS LTDA 1.269.000,00 1.269.000,00 
B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI  1.575.000,00 1.575.000,00 
PSE TRANSPORTES LTDA - EPP 1.575.000,00’ 1.506.000,00 
FUTTURA AMBIENTAL LTDA - ME 1.315.491,00 1.416.600,00 
WLSP-LOGISTCA E CONSTRUÇÃO EIRELI   1.320.744,00 
BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - EPP 1.584.900,00 1.584.900,00 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
A Pregoeira informa que as licitantes FUTTURA AMBIENTAL LTDA- ME preencheu de próprio punha a Declaração de Condições de Habilitação e ME/EPP e 
a PSE TRANSPORTES LTDA-EPP preencheu de próprio punha a Declaração de Condições de Habilitação.  
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira que corrigissem os erros materiais irrelevantes. Em seguida as 
propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica.  

 
LOTE 01 
 
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$ 1.191.300,00), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002: 
 
 

EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª 
RODADA 

1ª RODADA 

SANEAR - EPP 1.083.000,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 

HID IMUNIZAÇÃO - 
ME 

1.188.000,00 S/LANCE  

ALS - EPP 1.190.100,00 S/LANCE  

OURO VERDE - 
ME 

1.265.241,00   

ASPIL LTDA 1.269.000,00   

FUTTURA - ME 1.315.491,00   

TROPICAL - EPP 1.432.200,00   

B.F EIRELI  1.575.000,00   

PSE - EPP 1.575.000,00’   

A MODERNA - ME 1.583.400,00   

BAHIA - EPP 1.584.900,00   

A LIMPCANO - 
EPP 

1.593.000,00   

 
 
A licitante SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA – EPP ofertou o menor preço global de R$ 1.083.000,00 (um milhão e oitenta e três 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:  

1) Apresentou dois atestados de capacidade técnica em copia simples; 
2) Apresentou vinculo do responsável técnico através do contrato em copia simples; 
3) Apresentou a licença ambiental emitida pelo SEMARH em copia simples; 
4) Apresentou cadastro INEMA em cópia simples; 
5) Apresentou autorização da EMBASA em copia simples; 
6) Apresentou a alvará sanitário em copia simples; 
7) Apresentou balanço em copia simples; 
8) NÃO apresentou exigência do 9.2.3 Qualificação técnica, letra f) Registro da empresa junto a ANTT( Agencia nacional de Transporte Terrestre). 
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Diante dos fatos a Pregoeira convoca a segunda colocada em preço a licitante a licitante HID IMUNIZAÇÃO LTDA – ME que ofertou o segundo menor preço 
global de R$ 1.188.000,00 (um milhão cento e oitenta e oito 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 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, pelos 
licitantes foi dito que: 
 
A licitante OURO VERDE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI- ME tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ a Empresa HID apresentou um 
químico como responsável técnico, o edital solicita o profissional registrado no conselho técnico compatível, segundo o CREA só são profissionais habilitados 
para atuar nesta área engenheiro civil ou sanatório e o item b.3 do edital a empresa não apresentou termo de compromisso registrado em cartório” 
 
A licitante B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a inabilitação de empresa por não apresentar 
documento do item 9.2.3 letra b.3, e também a apresentação da ANTT não condiz com as aditividades relacionadas pelo próprio órgão e exigido no objeto 
desta licitação” 
 
A licitante TROPICAL AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI – EPP tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a inabilitação de empresa por não 
apresentar documento do item 9.2.3 letra b.3, e também a apresentação da ANTT não condiz com as aditividades relacionadas pelo próprio órgão e exigido 
no objeto desta licitação”  
 
A licitante A MODERNA SANY SANITARIO ECOLOGICO LTDA – ME tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a inabilitação de empresa 
por não apresentar documento do item 9.2.3 letra b.3, e também a apresentação da ANTT não condiz com as aditividades relacionadas pelo próprio órgão e 
exigido no objeto desta licitação, alínea d 9.2.3 qualificação técnica -  declaração de descartes a empresa não apresentou” 
 
A licitante BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA – EPP tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a inabilitação de 
empresa por não apresentar documento do item 9.2.3 letra b.3, e também a apresentação da ANTT não condiz com as aditividades relacionadas pelo próprio 
órgão e exigido no objeto desta licitação, alínea d 9.2.3 qualificação técnica -  declaração de descartes a empresa não apresentou” 
 
A licitante A LIMPCANO DESENTUPIMENTOS E SUCÇÃO DE FOSSAS LTDA – EPP tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a 
inabilitação de empresa por não apresentar documento do item 9.2.3 letra b.3, e também a apresentação da ANTT não condiz com as aditividades 
relacionadas pelo próprio órgão e exigido no objeto desta licitação, alínea d 9.2.3 qualificação técnica -  declaração de descartes a empresa não apresentou” 
 
A licitante HID IMUNIZAÇÃO LTDA – ME diante do exposto a licitante vai fazer a defesa de acordo ao prazo estabelecido em Ata, embora todos os 
questionamentos são impertinentes pois a mesma apresentou documentação além da necessária pedido pelo edital” 
 
 
A Pregoeira informa que fica concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias. 
 
 
A Pregoeira informou que todos os licitantes presentes em unanimidade informaram que queria que a sessão se estendesse após as 12:00 horas a 
fim de dar celeridade ao certame. 
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LOTE 02 
 
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$ 1.191.300,00), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 02 propostas estão 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 

SANEAR - EPP 1.083.000,00 INABILITADO  

ALS - EPP 1.190.100,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 

HID IMUNIZAÇÃO - 
ME 

1.198.002,00 S/LANCE                                                                                                                       

OURO - ME 1.265.241,00   

ASPIL LTDA 1.269.000,00   

WLSP- EIRELI  1.320.744,00   

A MODERNA - ME 1.323.000,00   

FUTTURA - ME 1.416.600,00   

TROPICAL - EPP 1.432.200,00   

A LIMPCANO - 
EPP 

1.497.000,00   

PSE - EPP 1.506.000,00   

B.F EIRELI  1.575.000,00   

BAHIA - EPP 1.584.900,00   

 

 
A licitante ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP ofertou o menor preço global de R$ 1.190.100,00 (um milhão cento e noventa 
mil e cem 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 hhabilitação, 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, pelos licitantes foi dito que:  
 
A licitante B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a inabilitação de empresa por não apresentar 
documento do item 9.2.3 letra b.3, e também a apresentação da ANTT não condiz com o objeto desta licitação” 
 
A licitante BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA – EPP tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a inabilitação de 
empresa por não apresentar documento do item 9.2.3 letra b.3, e também a apresentação da ANTT não condiz com o objeto desta licitação” 
 
A licitante TROPICAL AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI – EPP tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a inabilitação de empresa por não 
apresentar documento do item 9.2.3 letra b.3, e também a apresentação da ANTT não condiz com o objeto desta licitação” 
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A licitante OURO VERDE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI- ME tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ a Empresa ALS apresentou um 
químico como responsável técnico, o edital solicita o profissional registrado no conselho técnico compatível, segundo o CREA só são profissionais habilitados 
para atuar nesta área engenheiro civil ou sanatório e o item b.3 do edital a empresa não apresentou termo de compromisso registrado em cartório” 
 
A licitante A MODERNA SANY SANITARIO ECOLOGICO LTDA – ME tem interesse em interpor recurso conforme a seguir: “ pede a inabilitação de empresa 
por não apresentar documento do item 9.2.3 letra b.3, alínea d 9.2.3 qualificação técnica -  declaração de descartes a empresa não apresentou, o pedido da 
ANTT não condiz com o objeto da licitação” 
 
A licitante ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP  “diante do exposto a empresa cumpriu integralmente a habilitação solicitada no 
edital quanto aos itens questionados b.3 a empresa apresentou contrato de prestação de serviço com firma reconhecida entre as partes conforme o item 3 
dessa mesma sequencia, a questão do químico o serviço de sucção fossa séptica não é de exclusividade de engenheiro sanitaristas e civil, não tendo 
fundamento jurídica tal questionamento, a letra d o item solicita licença de operação em nome da licitante emitido pelo Inema e aceite da concessionaria no 
caso a Embasa a empresa ALS cumpriu integralmente o item não tendo que ser questionado, pois a Embasa é a empresa autorizada para receber os 
resíduos de fossas” 
 
A Pregoeira informa que fica concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias. 
 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 
 

LOTES VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DOS LOTES 

01 HID IMUNIZAÇÃO LTDA - ME 1.188.000,00 PRAZO RECURSAL 

02 
ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – 
EPP 1.190.100,00 PRAZO RECURSAL 

 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços.  
 
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 os lotes 01 e 02.  Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 
exercício/apoio                                        

 
 

 
Ana Carolina 
da Silva dos 

Santos 
Pregoeira 

 
 

 
Wadna Cheile 
Melo Aragão 

Apoio 

 
 

 
Ana Carolina 
Iglesias de 

Souza Rosa 
Santana 

Apoio 

 
 

 
Michelle Silva 
Vasconcelos  

Apoio 

 
 
 

Vanuzia da 
Silva Guedes  

Apoio 

 
 

Aline 
Oliveira da 

Silva 
Almeida 
Apoio 

 
 

Monique de 
Jesus 

Fonseca 
Apoio 

 
 
 

Priscila Lins 
dos Santos 

Apoio 
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Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS 
LTDA - EPP 

ALEX SOUZA DOS SANTOS 71- 3395-2287  

OURO VERDE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI- 
ME 

DANILO NASCIMENTO MEDINA 
NUNES 

71- 3655-1444  

HID IMUNIZAÇÃO LTDA - ME 
ANTONIO PAULO TORRES DE 
MAGALHÃES 

71- 3494-6493  

SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA - EPP 
WELTON OLIVEIRA VIEIRA 
FILHO 

71- 3491-5868  

A LIMPCANO DESENTUPIMENTOS E SUCÇÃO DE 
FOSSAS LTDA - EPP 

JORGE ANTONIO DOS SANTOS 
VALENTE 

71-3356-4555  

TROPICAL AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI - EPP 
RENATO APARECIDO DE 
FREITAS 

71- 3244-1055  

A MODERNA SANY SANITARIO ECOLOGICO LTDA 
- ME 

ANE CAROLINE PEREIRA 71- 3016-4450  

ASPIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL EM SERVIÇOS 
LTDA 

LUCIANE PEREIRA DA SILVA 
CRUZ DE SANTANA 

71- 3622-8500  

B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI  ATHUR CESAR DE OLIVEIRA 71- 3239-3501  
PSE TRANSPORTES LTDA - EPP ANTONIO CESAR XAVIER DIAS 71-3244-5422  
FUTTURA AMBIKENTAL LTDA - ME TIAGO RAMON DE PINHO SILVA 71-3621-3014  
WLSP-LOGISTCA E CONSTRUÇÃO EIRELI  ENISON OLIVEIRA PINTO 71- 3019-4222 AUSENTE 
BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS 
LTDA - EPP 

GENIVAL DIAS DANTAS 71-3525-0383  

 
 
 


