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ATA DE REUNIÃO II 

PREGÃO N.º 004/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO N.º 00638.11.07.611.2017 

 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas  e trinta minutos, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Ana Carolina Santos e Equipe de 
Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6828/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na 
Modalidade Pregão n.º 004/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o  Registro de preço para 300 (trezentas) barracas de feira livre, para utilização nas 
Feiras Itinerantes do Município de Camaçari. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão:  
 
............................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 07/02/2018 .......................................................................... 
 
A Pregoeira informa que já consta em sessão de reunião que a licitante detentora do menor preço SOBERANA CONSTRUÇÕES LTDA – ME apresentou a 
planilha de composição de custos e que a referida planilha fora aprovada pela Secretaria solicitante. 
(…) 
 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira, informou que compareceram a sessão os representantes legais das licitantes: SOBERANA CONSTRUÇÕES LTDA 
– ME; LOC TOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA – ME e CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - EPP 
 

Após rodada de lances a licitante do Lote 01 SOBERANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME ofertou o menor preço global de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e 
nove reais), 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 certidão Estadual da referida licitante estava vencida, a Pregoeira com fulcro na Lei 123/2006 no Art 43 
§ 1

o
  Havendo alguma restrição na comprovaçãoda regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 
2016)      Produção de efeito. Diante dos fatos a Pregoeira diligenciou a referida Certidão na Própria sessão a fim de dar celeridade ao processo licitatório. A 
Pregoeira fez diligência através do site 
https://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/sigat/Default.aspx?Aplicacao=SIGAT&Modulo=GERAL&Tela=VisualizarRelatorio&ExportButton=false e emitiu uma 
nova certidão. A Pregoeira diligenciou também o CNAE para verificar se a empresa SOBERANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME atende ao exigido em Edital, 
através do site: https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=13545&chave=3314705. Segue anexo 
impressão. 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, pelo representante da licitante 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – EPP foi dito: “a empresa Soberana não possui CNAE compatível com  o objeto da licitação, CNAE essa 
que seria 42.92/8/01 e/ou 43.99/1/01, a empresa também não apresenta em seu atestado o período de contratação conforme exigido no ,Item 9.2.3 alínea 
a.1” 
 

A licitante LOC TOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA – ME “ tem intenção em interpor recurso pelos mesmos motivos apresentados 
pela empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – EPP”.  
 

A Pregoeira informa 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. 
Contados a partir do término desta sessão. A Pregoeira informou que a adjudicação do referido lote ficará condicionada ao julgamento do referido recurso. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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LOTE VENCEDOR 
PREÇO  

UNITÁRIO (R$) 
SITUAÇÃO  

01 SOBERANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 699,00 PRAZO RECURSAL 

 
A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta reformulada no 
prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (15:50). 
 
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>. 
 (...) 
.............................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 07/02/2018 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 19/02/2018.............................................. 
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informa que não foram protocolados recursos conforme manifestado em Ata de Reabertura. A Pregoeira 
esclarece que embora não tenham apresentados recursos, a Pregoeira e Equipe de Apoio em sessão pública já tinha diligenciado o CNAE da licitante  
SOBERANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, conforme consta acostado aos autos e acerca do Atestado de Capacidade Técnica, fora verificado que o mesmo 
atende ao solicitado no Item 9.2.3 do Edital tanto no tipo de material entregue/prestado, quanto na confecção do próprio documento. Diante do exposto a 
Pregoeira Adjudica o objeto a licitante detentora do menor valor a SOBERANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME.  
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO  

UNITÁRIO  (R$) 
SITUAÇÃO  

01 SOBERANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 699,00 ADJUDICADO 

 
 
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 a sessão e lavrou esta 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 

 
Wadna Cheile melo Aragão 

Apoio 

 
Vagner Julio da Cunha 

Apoio 

 
Steline Dias Silva 

Apoio  

 


