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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 113/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0112.11.07.611.2018 
 
Aos dezessete dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito, 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.º113/2018, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de preço Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva por chamada avulsa, sob regime de cobertura total, nos elevadores dos nos prédios da Cidade 
do Saber em Camaçari-BA, incluindo serviços de plantão, emergência e acompanhamento técnico de serviços e vistoria, sob a condução do Pregoeiro, 
Diego Manoel Oliveira da Paixão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.873/2018. Apenas 01 (uma) empresa compareceu ao 
certame (por seu representante que assina abaixo). O Pregoeiro 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 do representante da licitante 
presente. Em seguida solicitou ao licitante a entrega do envelope n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. Dando seguimento à 
sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES 

 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A 23.160,00 

 
LOTE 01 
 
A licitante THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A ofertou o menor preço global para o lote 01 de R$ 23.160,00 (vinte e três mil  e cento e sessenta  reais), 
fora  do estimado pela Administração, o Pregoeiro realizou negociação direta e foi dito pelo licitante que  poderia reduzir o valor ofertado para R$ 20.065,20 
(vinte mil e sessenta e cinco reais e vinte centavos), sendo aceito por está dentro do estimado pela Administração. Em seguida foi realizada a abertura do 
envelope nº 02, após análise da documentação, o Pregoeiro verificou que o atestado de capacidade técnico profissional e a comprovação de vínculo com 
responsável técnico estava em cópia simples sem o respectivo original para conferencia de autenticidade, além disso, a certidão de falência e concordata 
estava com CNPJ da filial descumprindo o subitem 9.2.10 do Edital. Diante do exposto, o Pregoeiro com base no Art. 27 § 6º da Lei 803/2007, concedeu 
prazo de 02 (dois) dias uteis para sanar pendencia apontadas. A declaração de vencedor estará condicionada ao cumprimento da diligencia. 
 
Face ao exposto, segue o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A 20.065,20 DILIGENCIA 

 
 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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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 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 
 

Diego Manoel Oliveira da Paixão 
Pregoeiro 

 
 
 
 

Aracele Santos de Oliveira  
Apoio 

 
 
 
 

Ana Carla Costa Paim 
Apoio 

 
 
 
 

Aricele Guimaraes Machado Oliveira 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A 
FLAVIO BISPO DO NASCIMENTO (71)2103-

4600/999836363 
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