
ATA DE ABERTURA
PREGÃO Nº 157/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL

PROCESSO Nº 00964.11.07.611.2019

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas trinta 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 Licitação na Modalidade Pregão n.º 157/2019, na forma Presencial, cujo objeto é a Registro de preço para contratação de serviço de cortes de
cabelo para atender aos atiradores do Tiro de Guerra de Camaçari, conforme acordo de Cooperação, firmado entre o Município de Camaçari e o
Exercito Brasileiro por intermédio da 6ª Região Militar, sob a condução da Pregoeira Jussara Souza de Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo, assinam
designadas  pelo  Decreto  7084/2019. A  Pregoeira  abriu  a  
Sessão, solicitando o Credenciamento, Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação, a comprovação de enquadramento como Pequeno Porte ou
Microempresa e identificação e credenciamento.  Compareceu no Certame uma (01) empresa a empresa, VITAL DO CARMO, CNPJ: 21.452.598/0001-20.
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
se  porventura os envelopes cuja  empresas  tiverem  propostas  desclassificadas,  ficarão  sob  a  guarda  da  Comissão  até  a  assinatura  do  Termo  de
Compromisso de Fornecimento 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

VITAL DO CARMO R$ 21.000,00

Avaliando o conteúdo das propostas, deliberou a Pregoeira por solicitar ao representante da empresa VITAL DO CARMO que corrigisse os erros materiais
irrelevantes na sua proposta de preço. Em seguida as propostas foi encaminhada ao licitante presente para fins, vistas e rubricas.

A Pregoeira procedeu com a negociação direta com a licitante  VITAL DO CARMO, e pelo licitante foi dito que mantem o preço  global ofertado de  R$
21.000,00 (vinte e um mil 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 não foi apresentada, a Pregoeira decidiu realizar diligencia subsidiada pelo Item 25,
subitens  25.6,  25.7,  25.8 e  25.9 do  Edital imprimindo  uma  certidão  pelo  site  istemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/sigat/Default.Aspx?
Modulo=CREDITO&Tela=DocAutenticidadeCertidaoWeb&limparSessao=1&sts_link_externo=1 > .  A licitante  apresentou em cópia  simples o  atestado de
capacidade técnica, a Pregoeira com base na Lei 13.726;2018 art. 3 § 1 acatou o mesmo. A Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências
do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra ao licitante para fins de manifestar interesse quanto à interposição de
recursos, pelo licitante foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  

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>.
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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

Jussara Sousa de Oliveira

Pregoeira

Maria José Nery Costa

Apoio

Diego Manoel Oliveira da
Paixão

Apoio

Ana Carla Costa Paim

Apoio

Licitantes presentes:

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA
VITAL DO CARMO VITAL DO CARMO (71) 3627-0740 / 992053206

Página 2 de 2


