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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 231/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00960.11.07.611.2018 
 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 sob a 
condução da Pregoeira Wadna Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6996/2018, a sessão para dar 
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 034/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção continuada de áreas verdes com serviços de plantio de espécies, 
roçagem (capinação), serviço de corte, poda, secção de raízes, tratamento de solo com utilização de adubos químicos e orgânicos, irrigação das 
áreas (molhação) e a erradicação de trepadeiras de árvores e arbustos, com o descarte do material com destinação adequado. Os serviços serão 
executados em todas as Unidades Administrativas, Unidades de Saúde, praças, canteiros de vias públicas e Unidades Escolares do Município de 
Camaçari de acordo com os requisitos constantes no presente termo de referência. 
 
 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira informa que compareceram os representantes legais das empresas que assinam abaixo. 
 

 
LOTE 01 
 

A licitante CONSÓRCIO TERRAFORTE - ME ofertou o preço global de R$ 11.159.992,09 (onze milhões cento e cinquenta e nove mil novecentos e noventa 
e dois reais e nove centavos), a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que pode reduzir o valor para R$ 11.100.000,00 (onze 
milhões e cem mil reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Após análise da documentação a Pregoeira 
procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para o lote.  
 
Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, a representante legal da empresa CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES GS2 LTDA – EPP, solicita diligência da certidão estadual da empresa Guatral, pois a mesma não apresenta a identificação completa da empresa. 
Os atestados não possuem quantitativos e prazo compatível com o objeto da licitação por ser um atestado parcial e seus quantitativos reduzidos, segundo art. 30, da 
Lei n° 8.666/93 e pela mesma Lei no art. 31, § 3°, o capital social das empresas Guatral e Florense estão abaixo dos 10% como solicitado em Lei. 
 
A empresa CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA, ratifica o que foi dito pela representante legal da empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 
GS2 LTDA – EPP e manifesta a intenção de recorrer, tendo em vista que a proposta comercial apresentada pela CSCMA preenche os requisitos das clausulas do 
edital no item 8. Ademais tendo em vista que o CONSÓRCIO TERRAFORTE – ME que foi a única classificada não preencheu os requisitos das clausulas dos 
itens 8 e 9 do edital, manifestando a intenção de recorrer afim de desclassifica-la e/ou inabilita-la no certame. Em razão dos festejos natalinos requer-se 
esclarecimentos sobre o prazo final para apresentação das razões de recurso. 
 
A empresa ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, endossa o que foi dito pelos representantes legais das empresas CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES GS2 LTDA – EPP e CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA, e deixar registrar em ata que tanto o capital social como o patrimônio 
liquido estão abaixo do percentual mínimo exigido por Lei, mesmo que o edital não tenha pedido. Contudo não concordando com a desclassificação da ASSESSORA, 
a mesma vai entra com recurso. 
 
A Pregoeira esclarece que o prazo máximo para apresentação dos referidos recursos será até dia 28/12/2018. 
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

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

01 CONSÓRCIO TERRAFORTE - ME 11.100.000,00 PRAZO RECURSAL 
 
 

Os envelopes n.º 02 permanecem 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                                        

 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira 

 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Apoio 

 
 

Michele Silva Vasconcelos 
Apoio 

 
 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME  MARIO PAULO FERNANDES RIBEIRO (75) 98130-1002  
CONSÓRCIO TERRAFORTE - ME MARLY PEREIRA BRITO (71) 3621-4337  
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - EPP BRUNA KALIL PUGLIESE (71) 3627-4054  
CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA CARLOS PINTO DE ALMEIDA CASTRO JUNIOR (71) 3342-4499  
 


