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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 065/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00523.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro 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 a 
abertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 065/2017, na forma Presencial, foi realizada sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos, e equipe de 
Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a sessão para dar seguimento ao certame cujo objeto é o Registro de Preço para Locação 
de Veículos Leves e Pesados (com Motorista e sem Motorista) para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos, Cargas e Outros, para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como ao Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia. 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que as licitantes SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME, SENA RENT A CAR 
LTDA – ME, DZSETE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP, IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA ME, MSC TRANSPORTES 
LTDA, RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME e compareceram (com 
representantes já credenciados em sessões anteriores). As licitantes COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP e 
PLANETÁRIO SERVIÇOS, LOGÍSTICA, TRANSPORTE, TURISMO E COMÉRCIO EIRELI – ME credenciaram novos representantes.  
 
......................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 23/01/2018........................................................................ 
 
LOTE 02 
 
Informamos que após ser verificado que a proposta de preço apresentada pela licitante arrematadora do lote, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO 
VALE DO RIO PRADO – TRANSCOOPARDO, encontrava-se com seu prazo de validade expirado, a Pregoeira convocou a mesma para que apresentasse 
proposta de preço revalida. Transcorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis, a solicitação não foi atendida, o que ocasionou na desclassificação da proposta de 
preços da licitante e tornou sem efeito a decisão que ocasionou em sua habilitação para o referido lote. A Pregoeira convoca as licitantes subsequentes na 
ordem de classificação, para que em sessão de Reabertura se obtenha proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso 
XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
LOTE 04 
 
Informamos que após ser verificado que a proposta de preço apresentada pela licitante arrematadora do lote, SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 
AUTO PEÇAS LTDA EPP, encontrava-se com seu prazo de validade expirado, a Pregoeira convocou a mesma para que apresentasse proposta de preço 
revalida. Transcorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis, a solicitação não foi atendida, o que ocasionou na desclassificação da proposta de preços da licitante e 
tornou sem efeito a decisão que ocasionou em sua habilitação para o referido lote. A Pregoeira convoca as licitantes subsequentes na ordem de 
classificação, para que em sessão de Reabertura se obtenha proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, 
da Lei Federal 10.520/2002. 
 
LOTE 08 
 
Informamos que após ser verificado que a proposta de preço apresentada pela licitante arrematadora do lote, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO 
VALE DO RIO PRADO – TRANSCOOPARDO, encontrava-se com seu prazo de validade expirado, a Pregoeira convocou a mesma para que apresentasse 
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proposta de preço revalida. Transcorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis, a solicitação não foi atendida, o que ocasionou na desclassificação da proposta de 
preços da licitante e tornou sem efeito a decisão que ocasionou em sua habilitação para o referido lote. A Pregoeira convoca as licitantes subsequentes na 
ordem de classificação, para que em sessão de Reabertura se obtenha proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso 
XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
......................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 23/01/2018........................................................................ 
 
LOTE 02 
 
A Pregoeira procedeu com negociação direta com a licitante MSC TRANSPORTES LTDA que ofertou o valor global de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e 
oito mil reais). A Pregoeira procedeu com negociação direta e pelo representante legal foi dito que iria manter seu valor inicial, sendo aceito por estar dentro 
do estimado pela Administração Pública, sendo, portanto, a arrematadora do lote. 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. Após 
análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este 
lote. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
O representante da licitante PLANETÁRIO SERVIÇOS, LOGÍSTICA, TRANSPORTE, TURISMO E COMÉRCIO EIRELI – ME ausentou-se da sessão. 
 

LOTE 
SITUAÇÃO 
DO LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ 

PREÇO  
GLOBAL (R$) 

02 ADJUDICADO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
MSC TRANSPORTES LTDA 96.726.781/0001-75 288.000,00 

 
LOTE 04 
 
A licitante STATUSS – CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o preço global de R$ 729.600,00 (setecentos e vinte e nove mil e seiscentos 
reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira informou que a licitante foi inabilitada no Lote 03, 
portanto, a arrematação do lote passa para a próxima colocada em ordem de preços, a licitante MSC TRANSPORTES LTDA, que ofertou o preço global de 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).  A Pregoeira procedeu com negociação direta e pelo representante legal foi dito que iria manter seu valor 
inicial, sendo aceito por estar dentro do estimado pela Administração Pública, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Como a licitante já encontra-se 
habilitada no presente certame, a Pregoeira a declarou vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo 
preço global arrematado.  
 

LOTE SITUAÇÃO 
DO LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ PREÇO  
GLOBAL (R$) 

04 ADJUDICADO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
MSC TRANSPORTES LTDA 96.726.781/0001-75 750.000,00 

 
LOTE 08 
 
A licitante SMITH CONSTRUTORA EIRELI – ME ofertou o preço global de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira informou que a licitante foi inabilitada no Lote 03, portanto, a arrematação do lote passa 
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para a próxima colocada em ordem de preços, a licitante MSC TRANSPORTES LTDA, que ofertou o preço global de 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais).  A Pregoeira procedeu com negociação direta e pelo representante legal foi dito que iria manter seu valor inicial, sendo aceito por estar dentro do 
estimado pela Administração Pública, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Como a licitante já encontra-se habilitada no presente certame, a Pregoeira a 
declarou vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  
 

LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

PREÇO  
GLOBAL (R$) 

08 ARREMATADO PROMITENTE 
FORNECEDOR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME 03.449.283/0001-41 360.000,00 

 
Face ao exposto, segue o resumo da licitação: 
 

 
A Pregoeira comunicou que as licitantes cuja propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta reformulada no prazo 
de 24h, contadas do encerramento desta sessão (11h00min). 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão 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 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício/ 

Apoio 
Priscila Lins dos Santos 

Pregoeira 

 
Monique de Jesus Fonseca 

Apoio 

 
 
 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 
ME 

ERIC ELDER VIANA BARROS (71) 3644-2353  

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO 
– COOMAP 

DILVANI GOMES CERQUEIRA (71) 3655-8100  

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

02 MSC TRANSPORTES LTDA 288.000,00 ADJUDICADO 
04 MSC TRANSPORTES LTDA 750.000,00 ADJUDICADO 
08 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME 360.000,00 ADJUDICADO 
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SENA RENT A CAR LTDA – ME JORGE SENA DA SILVA (71) 3621-7898  
DZSETE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP DANIELA SANTOS DE SOUZA (71) 4141-5495  
IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA 
ME 

EDSON DE SOUZA BARROS (71) 3644-2353  

MSC TRANSPORTES LTDA JOSELÁDIO OLIVEIRA DE LIMA  (71) 3296-6068  

RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA  DANILO NASCINAMENTO MEDINA 
NUNES 

(71) 3644-3009  

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME BRUNO SANTOS GALDINO (71) 3627-4054  
PLANETÁRIO SERVIÇOS, LOGÍSTICA, TRANSPORTE, 
TURISMO E COMÉRCIO EIRELI – ME  

MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO (71) 3369-7952 AUSENTOU-SE 

  


