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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 065/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00523.11.07.611.2017 
 
Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 reabertura 
Licitação na Modalidade Pregão n.º 065/2017, na forma Presencial, foi realizada sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos, e equipe de Apoio 
que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a sessão para dar seguimento ao certame cujo objeto é o Registro de Preço para Locação de 
Veículos Leves e Pesados (com Motorista e sem Motorista) para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos, Cargas e Outros, para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como ao Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia. 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que as licitantes SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME, SENA RENT A CAR 
LTDA – ME e COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP compareceram (com representantes já credenciados em sessões 
anteriores). A licitante RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA  
credenciou novo representante.  
 
......................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/02/2018........................................................................ 
 
LOTE 02 
 
Informamos que transcorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis, a licitante arrematadora do lote, FERNANDA AVELAR LIMA DE VALENÇA -EPP, não 
apresentou documentação solicitada como medida saneadora, com fulcro na Lei Municipal 803/2007 art. 27, §6º, estando, portanto, inabilitada no presente 
certame. A Pregoeira convoca as licitantes subsequentes na ordem de classificação, para que em sessão de Reabertura se obtenha proposta mais vantajosa 
para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
(...) 
......................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/02/2018........................................................................ 
 
LOTE 02 
 
A licitante PISTOLATO MIRA COLETA URBANA E LOCAÇÃO EIRELI – ME ofertou o valor global de R$ 308.383,44 (trezentos e oito mil trezentos e 
oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos),dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou 
a proposta. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também 
dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, foi verificado que o objeto dos atestados 
de capacidade técnica apresentados é incompatível com o objeto ora licitado. A Pregoeira procedeu com a inabilitação, por não atender às exigências do 
Edital. 
 
A Pregoeira procedeu com a abertura do envelope da próxima colocada em ordem de classificação, DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP que 
ofertou o menor preço global de R$ 311.934,96 (trezentos e onze mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), dentro do estimado 
pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Como a licitante já encontra-se habilitada no presente certame, a Pregoeira a declarou 
vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes presentes quanto a interposição de recurso, pelo representante legal da SOUZA TRANSPORTES E 
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME foi dito que “quero solicitar diligencia dos atestados da DZSET e que a Comissão procure das empresas que emitiram 
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os atestados pra averiguar a veracidade dos atestados, se são realimente verdadeiros.”. Pelo representante legal da SENA RENT A CAR LTDA – ME foi dito 
que “eu peço que a empresa DZESET conforme atestado da Prosegur onde consta locação de motocicletas 250 cilindradas apresente notas fiscais 
referentes ao item para veracidade do atestado de capacidade técnica.”. pelo representante legal da licitante RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E 
CARGAS LTDA foi dito que “em relação ao atestado da DZSET solicito diligencia em relação aos assinantes dos contratos apresentados anteriormente.” O 
representante legal da COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP reitera o que foi dito pelos demais. A Pregoeira informou 
que o prazo para apresentação de recurso é de 03 (três) dias úteis para apresentação do recurso. 
 

LOTE SITUAÇÃO 
DO LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ PREÇO  
GLOBAL (R$) 

02 
PRAZO 

RECURSAL 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP 16.824.878/0001-81 311.934,96 

 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a Reabertura da sessão.  
 
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 

 
 
 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

 
 
 
 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

 
 
 
 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME ERIC ELDER VIANA BARROS (71) 3644-2353  
COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP DILVANI GOMES CERQUEIRA (71) 3655-8100  
SENA RENT A CAR LTDA – ME JORGE SENA DA SILVA (71) 3621-7898  
RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA  CAMILA SANTANA PEREIRA (71) 3644-3009  
 


