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Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 da Licitação na Modalidade Pregão n.º 067/2016, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva das centrais telefônicas CPCT's tipo PABX e da rede de telefonia própria da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
sob a condução da Pregoeira, Aline Oliveira da Silva Almeida e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.524/2016. Quatro (04) 
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 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: 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) 

LOTE 01 

TELSYSTEM TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME 242.187,00 
BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA - EPP 180.000,00 
BAHIAPHONE’S TELEMÁTICA LTDA - ME 237.246,00 
TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP 233.916,00 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por solicitar aos representantes que corrijam os erros materiais 
irrelevantes. 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 que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente a menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 198.000,00), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas uma proposta está dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 3 (três) 
conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA PROPOSTA DE PREÇO (R$) 
LANCES (R$) LANCES (R$) LANCES (R$) LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA 4ª RODADA 1ª RODADA 
BACONE SERVIÇOS CENTRAIS LTDA - EPP 180.000,00 177.900,00 177.700,00 S/LANCE   

TELIX LTDA - EPP 233.916,00 178.000,00 177.800,00 177.650,00 SLANCE S/NEGOCIAÇÃO 

BAHIAPHONE’S LTDA - ME 237.246,00 179.000,00 S/LANCE    

TELSYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 242.187,00      
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A licitante TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP ofertou o menor preço global de R$ 177.650,00 (cento e setenta e sete mil seiscentos 

e cinqüenta reais), 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 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, a Pregoeira verificou que a licitante não 

apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA do responsável técnico. A Pregoeira com base no que preceitua o art. 27, §6º da Lei 

Municipal 803/2007, concedeu o prazo de 2 (dois) dias úteis, como medida saneadora para a apresentação da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 

Física – CREA do responsável técnico por se tratar de situação fática ou jurídica já existente na data de apresentação da proposta. Dada a palavra aos 

licitantes para fins de questionamentos, nada tiveram a declarar. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP 177.650,00 SUSPENSO LEI 803/2007 - DILIGÊNCIA 
 

A Pregoeira comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preços na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 

contadas do encerramento desta sessão (10h). 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato pela licitante vencedora.  
 

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 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 

Pregoeira 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Apoio 

Marcelo Guimarães Gomes de 
Souza 
Apoio 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

Solange dos 
Santos 
Apoio 

 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

TELSYSTEM TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME VALDECI FERREIRA GODOY (71) 99971-9581  

BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA - EPP HELIO MÁRIO ARNALDO DE ALMEIDA CASTRO (71) 98885-8885  

BAHIAPHONE’S TELEMÁTICA LTDA - ME VALDIVINO SOUZA RIBEIRO (71) 99127-6915  

TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP CLELIO MIRANDA SANTOS (71) 98664-2731  

 


