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ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 027/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00309.11.07.611.2017 

 
Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua 
Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos, e equipe de Apoio que abaixo 
assinam designados pelo Decreto 6.659/2017, a sessão para dar seguimento em decorrência do resultado da análise das propostas de preço/amostras 
concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 027/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Segurança 
desarmada para atender o evento junino de 22 a 24 de junho realizado pela Administração Municipal de Camaçari. 
 
..................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/06/2017.................................................................................. 
 

(...) 
 
 

Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTAS DE 

PREÇOS (R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 
B G VIGILÂNCIA – ME  200.002,50 155.000,00 154.005,00 
TITÃ VIGILÂNCIA– EPP 1.147.155,00 S/L  
 
A licitante B G VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA – ME ofertou o menor preço global de R$ 154.005,00 (cento e cinquenta e quatro mil e cinco 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 análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples 
com os seus respectivos originais.  
 
As 15h20min, a sessão foi suspensa para análise mais apurada da documentação de Habilitação. Após análise da documentação, a Pregoeira observou que 
a “Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União” e a “Prova de regularidade relativa à Seguridade Social 
(INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito/CND” estavam vencidas.  
 
Retomada a sessão, às 16h10min, foram informadas aos licitantes as pendências apontadas durante a análise. A Pregoeira com base no artigo 43. § 1º da 
Lei Complementar 123/2006,  concedeu o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa arrematadora do lote regularizasse as pendências apontadas.   
 
 

(...) 
............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/06/2017.............................................................. 
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Ato contínuo, a Pregoeira informou que a licitante B G VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA – ME apresentou documentação diligenciada. A Pregoeira 
procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Fica aberto o prazo recursal a partir 
da divulgação desta ata no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO B G VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA – ME 154.005,00 PRAZO RECURSAL 

 
O envelope n.º 02 que não foi aberto permanece sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS> e 
no campo <Noticias>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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