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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DE ABERTURA 

PREGÃO Nº 085/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00387.11.07.611.2018 

 
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 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 da Licitação na Modalidade Pregão n.º 085/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de preço para contratação de serviço de cortes de 
cabelo para atender aos atiradores do Tiro de Guerra de Camaçari, conforme acordo de Cooperação nº 14-073-00-EME, firmado entre o município de 
Camaçari e o Exército Brasileiro por intermédio da 6ª Região Militar. Uma (01) empresa compareceu ao certame (por seu representante que assina abaixo). A 
Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de 
Pequeno Porte ou Microempresa e identificação e credenciamento do representante da licitante presente. Em seguida solicitou ao licitante a entrega dos 
envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 
01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando o seguinte valor: 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$)  

LOTE ÚNICO 
VITAL DO CARMO R$ 15.000,00 

 
A proposta foi encaminhada ao licitante presente para fins, vistas e rubricas. Após vista e rubicas da proposta de preço a pregoeira iniciou a negociação 
direta. 
 
A licitante VITAL DO CARMO o ofertou o preço global de R 15.000,00 (Quinze mil reais) dentro do estimado pela Administração, a Pregoeira realizou 
negociação direta e foi dito pelo licitante que não poderia reduzir o valor ofertado, sendo aceito pela Pregoeira por está dentro do estimado, dessa forma a 
Pregoeira declarou a licitante VITAL DO CARMO a arrematadora do lote. Do exposto, após abertura do envelope de habilitação verificou-se que a licitante; 
apresentou Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Federais emitidas em 26/04/2005 e valida até 26/10/2005, não constando a informação 
que abrange inclusive os créditos tributários relativos, conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014. Apresentou extrato por 
meio eletrônico da Situação de Regularidade do Empregador onde informa que o CNPJ ou CEI (21452598/000001-20) Empregador não cadastrado. A 
Pregoeira com fulcro no artigo 43, § 1° da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores tem como obrigatoriedade conceder o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para regularização da “Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, no âmbito da RFB e da 
PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991.”, 
entretanto a referida licitante não possui cadastro junto à CEF para obter a certidão negativa de débitos com o FGTS impossibilitando assim, ser facultado o 
prazo previsto no artigo 43, § 1° da Lei Complementar nº 123/06. A Pregoeira ressalta que independente da empresa está na condição de 
Microempreendedor Individual não impede o mesmo de possuir cadastro e fazer o recolhimento do FGTS, salientamos, ainda que o prazo da Lei 
Complementar nº 123/06 deverá ser concedido quando a empresa apresenta as certidões contidas no rol do referido artigo 43, em situação irregular. Dessa 
forma, a Pregoeira decidiu inabilitar a empresa, VITAL DO CARMO, por não atender as condições do edital. 
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Em virtude, da única empresa participante do certame ter sido inabilitada, a Pregoeira e equipe de apoio, com base na Lei Municipal 803/2007, Art. 28, que 
diz “se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) 
dias úteis aos licitantes para apresentação de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou 
inabilitação, facultada, nos casos de convite e pregão, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis” e com fulcro na Lei Federal 8.666/2016, Art. 48., § 3º, 
resolvem conceder o prazo para apresentação dos documentos de habilitação escoimadas dos motivos que causaram sua inabilitação, o que 
deverá ocorrer na Sessão de Reabertura no dia 03/07/2018 as 14h. 
 
  

LOTE 
SITUAÇÃO DO  

LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ 

LOTE 
ÚNICO  

PREÇO  
UNITÁRIO (R$) 

ÚNICO SUSPENSO PROMITENTE FORNECEDOR VITAL DO CARMO 21.452.598/0001-20 ÚNICO 15.000,00 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

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

ÚNICO VITAL DO CARMO 15.000,00 SUSPENSO 
 
Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes 
 
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>. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 
 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício/Apoio 

 
 
 

Vanuzia da Silva Guedes 
Pregoeira 

 
 
 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

 
 
 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
 
Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 
VITAL DO CARMO Vital do Carmo 3627-0740  
 


