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ATA DE REABERTURA 

PREGÃO Nº 0122/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00770.11.07.611.201 

 
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 13h30min, 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 sob a 
condução da Pregoeira Ana Carla Costa Paim e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6769/2017, a sessão de reabertura para dar 
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 0122/2017, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de 
preço para a Locação de Sanitários Químicos Portáteis e Contêineres Módulos Sanitários em períodos diários e mensais, e locação de Módulos Sanitários 
Antivandálicos para serem utilizados pela Administração Municipal. Participaram os mesmos representantes já credenciados na sessão. A empresa LOKMIX 
– LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA – EPP, não participou da sessão de reabertura. 
 
 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 03 

TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA - ME 319.235,00 1.098.000,00  

HID IMUNIZAÇÃO LTDA - ME 558.100,00 1.848.000,00  

B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - ME 289.550,00 935.400,00 1.896.000,00 

TNT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP 310.800,00 1.014.000,00  

LOKMIX – LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP 709.050,00 1.885.200,00 1.416.000,00 

A MODERNA SANY SANITARIOS ECOLOGICOS LTDA - ME 322.420,00 566.400,00  

 
Após analise interna das propostas de preços a Pregoeira, desclassificou a propostas de preços da LOKMIX – LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE 
LTDA – EPP, em virtude da proposta está assinada apenas pela sócia REBECA MEIRELLES NOGUEIRA, descumprindo o que determina a Cláusula Sétima 
do Contrato Social da empresa, conforme descrito na Ata de abertura. A Pregoeira solicitou que a licitante HID IMUNIZAÇÃO LTDA – ME corrigisse a 
somatória global do Lote 02, considerado erro material irrelevante.  
 
 
LOTE 01 
 
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 (no caso desse lote até R$ 289.550,00), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 02 propostas estão dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 03 (três) 
conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 

1ª RODADA 
B.F SERVIÇOS 289.550,00 S/L 
TNT EQUIPAMENTOS 310.800,00 S/L 
TODA ESTRUTURA 319.235,00 288.550,00 
A MODERNA SANY 322.420,00 # 
HID IMUNIZAÇÃO 558.100,00 # 
 
 
A licitante TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA - ME ofertou o menor preço unitário de R$ 288.550,00 (duzentos e oitenta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. 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, pelo licitante HID IMUNIZAÇÃO LTDA – ME foi dito que “por falta de requisitos legais, ausência de 
exigência de documentação imprescindível para assegurar a legalidade das licitantes, para execução dos serviços indagado como licença ambiental e 
certificado do corpo de bombeiro, verifica-se que a comissão comete um ato ilícito a não retificar o edital a fim de exigir tal documentação o que temerário, 
inclusive recentemente a Prefeitura de Camaçari fez um certame em que com grau de complexidade inferior ao objeto licitado em que pedia toda essa 
documentação, onde o mesmo recebeu algumas impugnações por parte dos interessados e não foi acatada a retirada. Então fica evidente a falta de 
isonomia dos editais”. O prazo do recurso é de 03 (três) dias. 

 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

PREÇO GLOBAL 
(R$) 

01 SUSPENSO PARA JULGAMENTO RECURSO 

PROMITENTE FORNECEDOR 
TODA ESTRUTURA DE 
ANDAIMES E EVENTOS 
LTDA - ME 

12.447.310/0001-38 288.550,00 

ADESÃO – 1º CLASSIFICADO 
B.F SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI - 
ME 

34.425.389/0001-39 288.550,00 

 
 
LOTE 02 
 
Em virtude do preço ofertado pela licitante A MODERNA SANY SANITARIOS ECOLOGICOS LTDA – ME está 46% (quarenta e seis) abaixo da média das 
outras 04 (quatro) propostas classificadas para o referido lote, a Pregoeira e equipe de apoio, buscando maior segurança jurídica na contratação, decidiu por 
solicitar que a licitante apresente planilha de composição de preços no prazo de 02 (dois) dias úteis. Diante do exposto o referido lote está suspenso até a 
apresentação e análise da composição. 
 
LOTE 03 
 
A licitante Pregoeira B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME, única proposta classificada para o lote ofertou valor global de R$ 1.896.000,00 (um milhão 
oitocentos e noventa e seis mi reais), a Pregoeira procedeu com negociação direta e pelo preposto foi dito que mantém o valor ofertado, sendo aceito por 
estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a 
habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. “por falta de requisitos legais, ausência de exigência 
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de documentação imprescindível para assegurar a legalidade das licitantes, para execução dos serviços indagado como licença ambiental e certificado do 
corpo de bombeiro, verifica-se que a comissão comete um ato ilícito a não retificar o edital a fim de exigir tal documentação o que temerário, inclusive 
recentemente a Prefeitura de Camaçari fez um certame em que com grau de complexidade inferior ao objeto licitado em que pedia toda essa documentação, 
onde o mesmo recebeu algumas impugnações por parte dos interessados e não foi acatada a retirada. Então fica evidente a falta de isonomia dos editais”, 
com relação a habilitação da empresa declarada vencedora foi dito que “O Edital pede atestado de capacidade técnica do técnico e da empresa, conforme 
clausula c.1 e c.2.2 do edital, foi apresentado apenas o atestado do profissional, com relação aos índices pede que venha em papel timbrado da empresa e o 
mesmo não apresentou conforme subitem 9.2.4, alínea c, com relação equipe técnica, ele não apresentou a relação da equipe autorizando a utilização do 
seus nomes, conforme alínea c. O prazo do recurso é de 03 (três) dias. 
 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDORES 
PREÇO UNITÁRIO DOS 

LOTES (R$) 
SITUAÇÃO DOS LOTES 

01 TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA – ME 288.550,00 RECURSO 
02 SUSPENSO PARA APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  
03 B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME 1.896.000,00 RECURSO 

 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura.  
 
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 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Ana Carla Costa Paim 
Pregoeira 

Diego Manoel Oliveira da Paixão 
Apoio 

Maria Jose Nery Costa 
Apoio 

 
 
 

Christian Moraes 
Pinheiro 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS 
LTDA - ME 

GEISIANE QUEIROS LIMA (71) 3298-0280 RETIROU-SE DA SESSÃO 

HID IMUNIZAÇÃO LTDA - ME ANTONIO PAULO TORRES DE 
MAGALHAES 

(71) 3494-6493  

B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - ME ARTUR CESAR DE OLIVEIRA (71) 3239-3501  
TNT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP 

AUDEMARIO DALTRO DE 
ANDRADE 

(75) 3261-2470  RETIROU-SE DA SESSÃO 



ATA DE REABERTURA PP 122-17 - Página 4 de 4 

LOKMIX – LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE 
LTDA - EPP 

REBECA MEIRELLES NOGUEIRA (79) 3252-8787 RETIROU-SE DA SESSÃO 

A MODERNA SANY SANITARIOS ECOLOGICOS 
LTDA - ME 

BRUNO CORREIA DA SILVA (71) 3016-4450  

 


