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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES  
PREGÃO Nº 061/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00414.11.07.611.2016 
 

Aos dezoito dias do mês de  setembro 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 061/2017, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de Preços para prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva, incluindo instalação de peças, partes e componentes, visando adequar os espaços com divisórias e efetuar 
pequenos reparos nas estruturas, físicas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Camaçari-BA, sob a condução da Pregoeira, Aricele Guimarães 
Machado Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designadas pelo Decreto Municipal n.° 6769/2017. 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, 
identificação e credenciamento do representante das licitantes presentes, bem como a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - 
Documentação de Habilitação. Participaram do certame as empresas: 1. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - ME (Representante legal: Mario 
Galdino Filho); 2. AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME (Representante legal: Janderson de Jesus Silva).  As empresas: 1. CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES GS2 LTDA – ME; 2. AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME, declararam estar enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, fazendo jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. 
 
A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas que tiverem as 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. As licitantes que não resgatá-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, 
procedeu à abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

LOTE ÚNICO 
AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME 930.285,08 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - ME 1.328.862,55 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
A Pregoeira solicitou ao representante da licitante CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – ME, que corrigisse os erros materiais e irrelevantes. 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira e equipe de apoio em encaminhar ao licitante presente, para fins de 
vistas e rubrica. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA PROPOSTA DE 
PREÇO (R$) 

LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 
1ª RODADA  

AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME 930.285,08 S/L S/ NEGOCIAÇÃO 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - ME 1.328.862,55 S/L S/L 
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A licitante AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME ofertou o menor preço unitário de R$ 930.285,08 (novecentos e trinta mil duzentos e oitenta e cinco 
reais e oito centavos). A Pregoeira procedeu à negociação direta junto à empresa AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME, e pela mesma foi dito que não 
pode reduzir o valor.  A Pregoeira aceitou o valor ofertado por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote.   A 
Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, e após análise e conferencia das 
autenticidades dos documentos emitidos via internet e dos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Verificou - se que a empresa 
AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME  -   1. Não apresentou a Indicação de Responsável Técnico da Técnica de Segurança do Trabalho, descumprindo as 
exigências do subitem 9.2.3.2 do Edital. 2. Apresentou contrato de prestação de serviço da Técnica de Segurança do trabalho com o reconhecimento de 
firma apenas do Sócio da empresa quando o solicitado é o reconhecimento de firma das partes, descumprindo as exigências do subitem 9.2.3.3 alínea “c” do 
Edital.  3.  Apresentou contrato de prestação de serviço do Engenheiro Civil sem o reconhecimento de firma das partes, consta apenas a verificação de 
autenticidade do cartório, descumprindo as exigências do subitem 9.2.3.3 alínea “c” do Edital.  4. Não apresentou comprovação de capacidade técnica- 
operacional, descumprindo as exigências do subitem 9.2.3.4 alínea “a” do Edital. 5. O balanço patrimonial apresentado não está acompanhado da certidão de 
regularidade profissional – CRP do contador. 6. Não apresentou os índices contábeis descumprindo as exigências do subitem 9.2.4.1 alínea “c”. A Pregoeira 
decidiu pela inabilitação da licitante AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME, por não atender as exigências do edital.  
 
Ato contínuo a Pregoeira procedeu com abertura do envelope de habilitação da 2º colocada a empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – 
ME, com valor global de R$1.328.962,55 (hum milhão trezentos e vinte e oito mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). A 
Pregoeira procedeu à negociação direta com a licitante CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – ME, e foi dito pela mesma que pode reduzir o 
valor para R$1.328.000,00 (hum milhão trezentos e vinte e oito mil reais). A Pregoeira aceitou o valor ofertado por estar dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote.  A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com abertura do envelope contendo os documentos 
de habilitação, e prosseguiu com a análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet. A Pregoeira procedeu com a habilitação, 
da empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – ME, 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 abre mão de prazo 
recursal.  
 
Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL DO LOTE 

(R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – ME R$1.328.000,00 ADJUDICADO 
 
A Pregoeira comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preço na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 
contadas do encerramento desta sessão. 
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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 SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana Paula Souza Silva  
Presidente/Apoio 

 
 

Aricele Guimaraes 
Machado Oliveira 

 Pregoeira 

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

 
 

 Monique de Jesus Fonseca 
Apoio  

 

 
 

Erasmo Antonio Rodrigues 
Santos  
Apoio 

 
 
Licitantes Presentes: 
  

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - ME Mario Galdino Filho (71) 3627-4054  

AVANTE CONSTRUTORA LTDA ME Janderson de Jesus Silva (71) 3621-7011  

 


