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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº162/2018(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº00628.11.07.611.2018 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro, ano de dois mil e dezoito, às novehoras e quinze minutos, no Auditório da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio – CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Av. Francisco Drummond, Centro Administrativo (Prédio 
Vermelho - térreo), Camaçari, Bahia, foi realizada a abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 162/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a 
contratação de empresa para fornecimento de materiais para conservação do sistema viário, abertura de novas vias e execução de obras de engenharia no 
município de Camaçari/BA, sob a condução do Pregoeiro, Antonio Sergio Moura de Sousae Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo 
Decreto 6924/2018. Registrando que04(quatro) empresascomparecerama reabertura do certame (por seus representantes legais já credenciados que assinam abaixo). 
 
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 (neste caso até R$ 8.416.645,87), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém nenhuma das propostas estão dentro 
desse limite, sendo assim a Pregoeiro classificou as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal 
 

EMPRESAS 
VALOR INICIAL 

PROPOSTA DE PREÇO (R$) 

LANCES (R$) 

1ª RODADA 

 

01. GP SOLUÇÕES EIRELI 7.651.612,50 

S/L 
 

02. SERGIO FERREIRA ARGOLO EPP 8.494.912,50 S/L 

 
A licitante GP SOLUÇÕES EIRELI ofertou o menor preço global de R$ 7.651.612,50(sete milhões seiscentos e cinquenta e um mil seiscentos e doze reais e 
cinquenta centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote.O Pregoeiro determinou abertura dos documentos de habilitação da 
citada empresa, habilitando-a e, dada a palavra ao representante da empresa SERGIO FERREIRA ARGOLO EPP,que não manifestou interesse em interpor recurso, 
procedeu com a declaração de vencedora empresa GP SOLUÇÕES EIRELI poratender às exigências do edital. 
 
O Pregoeiro adjudicou o objeto pelo preço global arrematado, face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE PRODUTO VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 

DO LOTE (R$) 

Único  

Fornecimento de materiais para 
conservação do sistema viário, abertura de 
novas vias e execução de obras de 
engenharia no município de Camaçari/BA. 

GP SOLUÇÕES EIRELI 7.651.612,50 
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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, o Pregoeiro encerrou os trabalhos e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Antônio Sergio Moura 
de Sousa 
Pregoeiro 

 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em 

 Exercício/ Apoio 
 

 
 
 

Ricardo Santos Santana 
Apoio 

 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 
Apoio 

 

Steline Dias Silva 
Apoio 

 
 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES/MAILS ASSINATURAS 

GP SOLUÇÕES EIRELI 
Dan Muller (71) 999718071   

SERGIO FERREIRA ARGOLO EPP Gilmar Ferreira Argolo 
(71) 997142727  

 
 
 
 


