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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 0017/2022(PRESENCIAL) – COMPEL 

  PROCESSO Nº 00388.11.07.611.2021 
 
 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no Auditório da Diretoria de Compras – DICOMP 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 0017/2022, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de transporte de passageiros, para atender às necessidades do Transporte Social Técnico e Universitário - TSTU, destinado aos estudantes 
universitários e de cursos técnicos residentes no Município de Camaçari, em atendimento ao Decreto Municipal n° 4716, de 29 de janeiro de 2009, sob a 
condução da Pregoeira, Wadna Cheile Melo da Costa e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 7636/2021. 04 (quatro) empresas 
compareceram ao certame (por seus representantes que assinam 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 dos 
representantes das licitantes presentes. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de 
Habilitação. A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem propostas desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a 
assinatura do contrato pela empresa vencedora. Após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se deu a 
publicação do aviso da licitação. Se as licitantes que não resgatá-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A Pregoeira, dando 
seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 03 
RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA 12.905.180,20 6.884.644,80 6.615.149,20 
SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 12.905.549,80 6.894.096,00 6.623,207.80 
DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 12.906.014,00 6.896.467,60 6.623.529,00 

 
 
Na abertura dos envelopes n° 01 – Proposta de Preços verificou que a empresa ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA, inverteu o conteúdo dos envelopes, 
contendo no seu envelope n° 01 os documentos de habilitação da empresa, sendo assim com base no subitem 6.2 do edital que diz “A inversão do conteúdo 
dos envelopes acarretará na desclassificação ou inabilitação da licitante”, a referida licitante foi desclassificada no certame.  
 
A Pregoeira encaminhou as referidas propostas de preços para fins de vistas e rubricas dos licitantes e após retorno da referida documentação, foi informado 
pela Pregoeira aos licitantes que a sessão será suspensa para uma análise mais apuradas das propostas apresentadas bem como as exigências inerentes à 
mesma.  

E S T A D O  D A  B A H I A
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D  
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A data da sessão de reabertura para os lotes 01, 02 e 03, bem como a divulgação do resultado de análise das propostas de preços e suas respectivas 
exigências, serão divulgados através do Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), sendo as licitantes as únicas responsáveis pela 
perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento.  
 
Os envelopes n.º 02 – Documentos de Habilitação, foram rubricados pelos licitantes presentes e 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 
 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 

Wadna Cheile Melo da Costa 
Pregoeira 

 
 

Aricele Guimarães Machado 
Oliveira 
Apoio 

 
 
 

Michelle Silva Vasconcelos  
Apoio 

 
 
 

Jussara Souza de Oliveira 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS 
LTDA MAURÍCIO RODEIRO NEVES (71) 3644-3009  

ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA JOSÉ CARLOS MOREIRA E SILVA FILHO (71) 3434-9983 AUSENTOU-SE 
SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI MARCIO TADEU BARROS DOS SANTOS (71) 3621-2393  

DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA JULIO CESAR AMORIM DOS SANTOS 
MARTINEZ (73) 3236-1388  

 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/

