
 

ATA DE REABERTURA PP 007-2020 - Página 1 de 2 

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 007/2020 (PRESENCIAL) – CPL 

  PROCESSO Nº 021/2020 
 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na Sala da CPL da LIMPEC – LIMPEZA 
PÚBLICA DE CAMAÇARI, situado Loteamento Espaço Alpha, Jardim Limoeiro – Município Sede de Camaçari, Bahia, foi realizada sob a 
condução da Pregoeira, Wadna Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria 024/2020, a sessão para 
dar seguimento ao certame concernente à licitação na Modalidade Pregão n.º 007/2020, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada no gerenciamento, implantação e operação de sistema informatizado e integrado, utilizado na operação de compra de 
peças e serviços, referente à manutenção de veículos leves e pesados em rede credenciada para uso da frota da LIMPEC,compreendendo a 
gestão de um sistema tecnológico de intendência com metodologia de cadastramento, controle e logística, visando à fiscalização financeira e 
otimização do sistema operacional na manutenção da frota. 
 
A Pregoeira iniciou informando que participou da sessão o representante legal da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, o Sr. Rafael de Moraes Camini, credenciado na sessão. Em seguida foi aberto o envelope nº 02 – Documentos de 
Habilitação da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Após análise da documentação a Pregoeira 
procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos 
licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo licitante foi dito que abre mão de prazo recursal.  
 
Sendo assim, a Pregoeira informa que a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, terá o prazo de 20 (vinte) 
dias, a partir da data desta sessão, para apresentação da rede credenciada de acordo com os requisitos dos itens 6.3 e 16.1 do Anexo I – 
Termo de Referência deste edital. A Pregoeira informa que a adjudicação do Lote está condicionada a apresentação da rede credenciada. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 
DO LOTE (R$) 

SITUAÇÃO DO LOTE 

01 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA 

834.300,00 DECLARADO VENCEDOR 
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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 suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Antônio Sergio Moura 
de Souza 

Presidente/Apoio 

 
 
 
 

Wadna Cheile 
Melo Aragão 

Pregoeira 

 
 
 
 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Apoio 

 
 
 

André Luis 
Rodrigues dos 

Santos 
Apoio 

Selma Cardoso dos 
Santos de Jesus 

Apoio 

 
 
 
 

Antônia Maria 
de Jesus 

Apoio 

 
 
 
 

Edelfino da 
Silva Santiago 

Apoio 
 

Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL TELEFONE ASSINATURA 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 

RAFAEL DE MORAES CAMINI (19) 3718-7021  

 


