ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ATA DE REABERTURA III
PREGÃO Nº 148/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL
PROCESSO Nº 00650.11.07.611.2018
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quinze minutos, 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 148/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de veículos para transporte de pessoal em serviço, materiais, documentos e outros, de acordo com as
exigências constantes no termo de referência, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, sob a condução da Pregoeira Ana
Carolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6924/2018.
.....................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 24/09/2018....................................................................................
(...)
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, 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, Ana Carolina da Silva dos Santos
e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6924/2018, a sessão para divulgação da nova data de Reabertura da Sessão devido ao
julgamento do recuso concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 148/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de veículos para transporte de pessoal em serviço, materiais, documentos e outros, de acordo com as
exigências constantes no termo de referência, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA
A Pregoeira informa que a licitante POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME fora declarada vencedora do Lote 03 em 14/09/2018, onde houve
manifestação de recurso. A Pregoeira informou através de Folha de Informação no dia 19/09/2018 que fora protocolado na recepção da Coordenação de
Materiais e Patrimônio - CMP dentro do prazo legal o recurso interposto para o Lote 03 deixando aberto para apresentação de contrarrazões ao recurso ora
impetrado o prazo de 03 (três) dias úteis.
Dando seguimento a sessão a Pregoeira informa que a licitante ora arrematante não se manifestou em relação as alegações constantes no referido recurso.
Desta forma, pelo exposto no recurso a pregoeira DESCLASSIFICA a proposta apresentada pela licitante POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME e
em decorrência da desclassificação da proposta da licitante melhor classificada em preço, o que torna sem efeito a decisão de arrematante do Lote 03. A
Pregoeira informa nova Reabertura de Sessão para que seja realizada a abertura do envelope de habilitação da 2º colocada em preço.
A data da Sessão de Reabertura fica marcada para o dia 25/09/2018 às 14h00min no mesmo local
....................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 24/09/2018...................................................................................
Dando seguimento a sessão de Reabertura III a Pregoeira informou que os representantes legais da licitantes: SAFIRA TURISMO LTDA- ME; OST
ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI; SOUZA TRANSPORTE S E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA – ME; IDEALCAR LOCAÇÃO DE VICULOS E
TRANSPORTE LTDA – ME e CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA compareceram a esta sessão, pelos mesmos representantes credenciados em sessão
anterior.
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LOTE 01
A Pregoeira informa que fora manifestado interesse de recurso, contudo não houve protocolo de entrada nesta Comissão de Licitação. Diante dos fatos a
licitante arrematante DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA já habilitada no presente certame e por atender às exigências do edital a Pregoeira
adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.
LOTE 02
A Pregoeira informa que fora manifestado interesse de recurso, contudo não houve protocolo de entrada nesta Comissão de Licitação. Diante dos fatos a
licitante arrematante RADIAL TRANSPORTE DE VEICULOS E CARGAS LTDA já habilitada no presente certame e por atender às exigências do edital a
Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.
LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP.

EMPRESAS
POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME
L. DE JESUS SANTOS E CIA LTDA- ME
OST ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS
EIRELI - EPP
SAFIRA TURISMO LTDA- ME
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA –
EPP
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- EPP
ASA AZUL TRANSPORTEE TURISMO EIRELI - ME

PROPOSTA
DE PREÇO
(R$)
1.488.000,00
1.600.800,00
1.658.652,72
1.677.500,40
1.696.348,80
1.790.590,56
1.831.257,60

Devido a DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta de Preços da licitante primeira colocada POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME a Pregoeira e equipe de
apoio procedeu com abertura do envelope de habilitação da licitante segunda colocada em preço L. DE JESUS SANTOS E CIA LTDA - ME que ofertou o
menor preço global de R$1.600.800,00 (um milhão seiscentos mil e oitocentos reais), como a licitante está ausente na sessão a pregoeira ficou
impossibilitada em negociar preço e como o valor estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira
classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a inabilitação por apresentar:
1)
2)
3)
4)

Certidão Municipal vencida.
O Registro de Inscrição da licitante e do responsável técnico encontra-se sem a chave para conferencia da autenticação no Cartório Azevedo Bastos.
Não comprovou o vinculo empregatício do profissional Thiago Brito Costa Silva conforme exigido alínea b subitem 9.2.3 do edital.
Os atestados de capacidade técnica bem como as certidões RCA encontra-se sem a chave para conferencia da autenticação no Cartório Azevedo
Bastos.
5) A declaração exigida no item 9.2.5 do edital sem assinatura.
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A Pregoeira procedeu com a abertura do envelope de habilitação da licitante terceira colocada OST ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI – EPP
que ofertou o menor preço global de R$ 1.658.652,72 (um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois
centavos), a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que reduz o valor para R$ 1.657.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta
e sete mil reais) dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. 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, pelos licitantes foi dito:
A Pregoeira informa que no momento que fora perguntado se alguém tem intenção de recurso TODOS os licitantes presentes se ausentaram da sala,
passado 02 (dois) minutos os licitantes retornaram e a Pregoeira/equipe de apoio tornou a fazer a pergunta sobre a intenção de recurso e pelos presentes
fora dito:
Empresa 1) SAFIRA TURISMO LTDA- ME: “manifesta recurso pelas razões de do Atestado de capacidade técnica não consta o quantitativo de 50% do total
exigido no edital”.
Empresa 2) CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – EPP : “ manifesta recurso pelas razões que no momento oportuno irá se pronunciar.” Fica desde já aberto
prazo de recurso.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTES

VENCEDOR

01
02
03

DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
RADIAL TRANSPORTE DE VEICULOS E CARGAS LTDA
OST ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI – EPP

PREÇO GLOBAL DOS
LOTES (R$)
8.775.000,00
6. 475.000,00
1.657.000,00

SITUAÇÃO DOS LOTES
ADJUDICADO
ADJUDICADO
PRAZO RECURSAL

A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta reformulada no
prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (15h55min).
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até assinatura da Ata de Registro de Preço.
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 dos lotes. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

Ana Paula Souza Silva
Presidente/Apoio

Ana Carolina da Silva dos Santos
Pregoeira
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Aracele Santos de Oliveira
Apoio

Wadna Cheile Melo Aragão
Apoio

Michelle Silva Vasconcelos
Apoio

Licitantes presentes:
EMPRESAS
SAFIRA TURISMO LTDA- ME
OST ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – EPP
IDEALCAR LOCAÇÃO DE VICULOS E TRANSPORTE LTDA - ME
SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA – ME
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REPRESENTANTES
MARCIO TADEU BARROS DOS SANTOS

TELEFONES
(71) 3621-2392

ROSANA DE SOUZA MOREIRA
EDUARDO SANTOS DE JESUS
JOAO BATISTA FERREIRA
ERIC ELDER VIANA BAROS

(71) 3026-1766
(71) 3627-4054
(71) 3621-4963
(71) 3644-2353

ASSINATURAS

