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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 032/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00615.11.07.611.2018 
 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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 Modalidade Pregão n.º 032/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa em engenharia para elaboração do 
projeto legal de prevenção e combate a incêndio e pânico, para aprovação junto ao corpo de bombeiros da Bahia atendendo a legislação específica, que 
dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico e dá outras providências, assim como a elaboração do SPDA – sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas, para compor o processo de aprovação de funcionamento da cidade do saber, junto ao corpo de bombeiros do estado da Bahia, sob a condução 
da Pregoeira, Ana Carolina da Silva dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6828/2018. Duas (02) 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, Declaração de Visita 
Técnica 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 

MAXXPROJETTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME 19.300,00 
MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI - ME 19.300,00 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
A Pregoeira informa que o represente da licitante MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI – ME não apresentou declaração de visita técnica conforme anexo IX do 
edital, estando, portanto descredenciada nesta sessão. 
 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, verificou a Pregoeira que a licitante MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI – ME apresentou 
dentro do envelope de preços duas propostas com valores idênticos, a Pregoeira solicitou ao representante legal da licitante que identificasse a proposta 
válida a ser apresentada para este certame, como não fora divulgado os valores e como não feriu ao caráter competitivo do certame a Pregoeira procedeu 
com a análise das Propostas. 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 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: 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

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

1ª RODADA 2ª RODADA 1ª RODADA 
MAXXPROJETTA - ME 19.300,00 19.200,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
MARCHIORI - ME 19.300,00 DESCREDENCIADO   
 

A licitante MAXXPROJETTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI – ME ofertou o menor preço global de R$ 19.200,00 (dezenove mil e 
duzentos 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 não atender às exigências do edital, a licitante não comprovou o exigido em Edital no Item 9.2.3 
Qualificação Técnica, letra C do Edital (Comprovação que a licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 01 (um) 
profissional engenheiro ou arquiteto com habilitação na área de Segurança do Trabalho para execução dos serviços, devidamente reconhecido pela 
entidade profissional competente (CREA/CAU), para atuar como responsável técnico). 
 
A Pregoeira convoca a segunda colocada a licitante MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI – ME que ofertou o menor preço global de R$ 19.300,00 (dezenove mil 
e trezentos 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. A 
Pregoeira informa que a licitante apresentou na habilitação a Declaração de Visita Técnica, conforme solicitado em Edital. 
 

Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo representante legal da licitante MAXXPROJETTA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI – ME alega o que segue: “informa que a empresa concorrente não passou pela fase de 
credenciamento por não te apresentado a declaração de visita técnica, pois não atende as exigências do edital, informamos também que a nossa empresa 
atendeu ao Edital onde solicita um profissional engenheiro mesmo assim nossa empresa foi desclassificada, solicitamos reanalise da nossa documentação 
referente ao pregão” 
 

A Pregoeira esclarece que em relação a documentação de visita técnica a licitante arrematante não apresentou na fase de credenciamento, e que a mesma 
alegou que o documento estava conjunto aos documentos de habilitação, a Pregoeira informa ainda que a mesma não apresentou TODOS os documentos 
exigidos para o Credenciamento e que a mesma ficara descredenciada, em relação a exigência do Edital no Item 9.2.3 Qualificação Técnica Letra C, está 
claro que o responsável técnico deverá ter habilitação em Segurança do Trabalho, o que NÃO ficou comprovado pela licitante inabilitada MAXXPROJETTA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI – ME. A Pregoeira esclarece que fica desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis para 
o referido lote. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI – ME 19.300,00 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 o lote 01. Em seguida lavrou a presente 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 

 
 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Apoio 

 
 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

 
 

Cristian Moraes 
 Pinheiro 

Apoio 

 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida  
Apoio 
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Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
MAXXPROJETTA EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME 

CARMERINO JESUS DE ARAGÃO (71) 3512-6566  

MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI - ME ALDINO JOSE MACHIORI FILHO (71) 3054-5504  

 


