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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº123/2018(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº00487.11.07.611.2018 
 
Aos vinte sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas 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 continuidade (reabertura) da Licitação na Modalidade Pregão n.º 123/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a Contrataçãode empresa para locação e operação 
de máquinas e equipamentos de conservação rodoviária, no município de Camaçari, sob a condução do Pregoeiro, Antonio Sergio Moura de Sousa e Equipe de Apoio que 
abaixo assinam, designados pelo Decreto 6873/2018. 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$ 10.299.710,40), 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 subsequentes 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 NEGOCIAÇÃO 

 PJ CONSTRUÇÕES E T. LTDA 10.299.710,40 S/L  

CONSTRUTORA EVER LTDA - ME 10.931.520,00 10.200.000,00 S/ NEGOCIAÇÃO 

CM CONSTRUTORA EIRELI 11.884.473,60 S/L  

SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA  14.821.282,14   

LN CONSTRUTORA LTDA  15.687.244,80   
 

A licitante CONSTRUTORA EVER LTDA - ME ofertou o menor preço global de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. O Pregoeiro classificou a proposta. Após análise da documentação, o Pregoeiro verificou que a referida empresa não 
apresentou documentação comprobatória conforme solicitado no item 9.2.3 Qualificação técnica, alínea “a”, “c”, “f”, o Pregoeiro procedeu com a inabilitação, por não atender 
às exigências do edital. Estando, portanto inabilitada para este lote. 
 

A arrematação do lote passou para o 2º colocado a licitante PJ CONSTRUÇÕES E T. LTDA, com preço global de R$ 10.299.710,40 (dez milhões duzentos e noventa e 
nove milsetecentos e dez reais e quarenta centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote, dentro do estimado pela 
Administração. O Pregoeiro classificou a proposta. Após análise da documentação, o Pregoeiro verificou que a referida empresa não apresentou documentação comprobatória 
conforme solicitado no item 9.2.3 Qualificação técnica, alínea “f”, o Pregoeiro procedeu com a inabilitação, por não atender às exigências do edital. Estando, portanto 
inabilitada para este lote. 
 

A arrematação do lote passou para o 3º colocado a licitante CM CONSTRUTORA EIRELI, com preço global de R$ 11.884.473,60 (onzemilhões oitocentos e oitenta e 
quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote, dentro do estimado 
pela Administração,em seguida foi aberto os documentos de habilitação e encaminhadas aos licitantes presentes, para fins de análise e rubrica.O Pregoeiro informou que a 
sessão será suspensa para análise interna dos documentos de habilitação.  
 

Dada a palavra aos licitantes o representante legal da empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDAalega que solicita a inabilitação da empresa CONSTRUTORA 
EVER LTDA – ME, pois não cumpriu os seguintes itens referente a qualificação técnica 9.2.3 “a)”, “e)” e “ f)” referentes a não apresentação  do CRA e a empresa PJ 
CONSTRUÇÕES E T. LTDAno item 9.2.3 Qualificação técnica, alínea  “f”. Referente a decisão de desclassifica a proposta supondo que nossa composição de BDI estava 
errada. Após o processo suspenso na primeira sessão de julgada as propostas a comissão solicitou aos licitantes a correção da composição do BDI supondo alguns erros de 
dupla interpretação do edital exigência esta que a empresa atendeu fazendo a correção do BDI sem fugir do percentual adotado na planilha que foi 20,97 sendo assim no 
julgamento da composição do BDIa empresa foi desclassificada segundo a comissão pelo fato de ter apresentado o percentual do PIS no valor de 0,67 e COFINS 3,00 sendo 
que esses valores não foram apresentados na nova composição o simples nacional de  0,51 e 2,15 respectivamente sendo assim deixamos claro que atendemos totalmente o 
anexo III do simples nacional dentro da nossa faixa de faturamento. No que tange aos documentos de habilitação da empresa CM CONSTRUTORA EIRELI, solicita diligência 
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do atestado do contrato n° 0176/2009, onde o mesmo é assinado pelo administrador da empresa CM sendo que o mesmo profissional só começou suas atividades no 
Conselho Regional de Administração em 2010. 
 
Dada a palavra aos licitantes o representante legal da empresa AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP pede esclarecimento sobre o motivo da 
desclassificação da AQUIDABAN no que sereferente anepotismo visto que na lei não existe impedimento de empresa que tenha um sócios pessoas físicas irmãos não que 
tem ligação com parentesco com funcionários de outra secretaria e que no editalno item 4.2  alínea “e)” descreve os impedimentos para participar da licitação e a empresa 
AQUIDABAN não esta enquadrada. No que se refere aos tributos constantes no BDI a tabela do Anexo III indica o faturamento máximo de 4.800.000,00 ao ano e o contrato 
totaliza mais 10.000.000,00 automaticamente a empresa sai do enquadramento do simples. O representante legal da empresa CONSTRUTORA EVER LTDA – ME se 
manifesta contra as alegações quanto às alegações da empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA.  
 
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. 
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Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 
Exercício/ Apoio 

Antônio Sergio Moura de 
Sousa 

Pregoeiro 

 
 

 
Aricele Guimaraes Machado 

Oliveira 
Apoio 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 
Apoio 

WadnaCheile Melo 
Aragão 
Apoio 

Steline Dias 
Silva 

Apoio 
 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES/MAILS ASSINATURAS 

CM CONSTRUTORA EIRELI  ROSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO (71) 3621-4099  

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA  JOSE AUGUSTO RODRIGUES LEITE  (71) 3462-5596  

AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP FREDERICO MARTFELD BITTENCOURT  (71) 3215- 6141  

CONSTRUTORA EVER LTDA DIVINO JOSE DE ARAUJO E SILVA  (71) 3415-9105  

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA BRUNA KALIL PUGLIESE  (71) 3627-4057  

 

 
 
 
 
 
 
 


