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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA – ANALISE DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO N.º 0227/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00822.11.07.611.2018 
 
Aos três dias do mês de dezembro 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 Monique de Jesus Fonseca 

e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios 

concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 0227/2018, na forma Eletrônica, cujo objeto é o registro de preço para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e acessórios de reposição, nas 
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU do município de Camaçari-BA.  
 
Inicialmente a Pregoeira esclarece que a licitante SALVADOR TRATORES E SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA-EPP foi declarada arrematadora do  

Lote 01. Do exposto, em atendimento as exigências do edital a referida licitante apresentou em 30/11/2018 ás 16h05min, os documentos exigidos nos 

itens 11 e 12 conforme determinado no instrumento convocatório, sendo portanto tempestivo. Ato contínuo, a Pregoeira e sua equipe de apoio 

analisaram o credenciamento e a proposta de preços, estando a mesma classificada. 

 

Transcorrida, a fase de analise da proposta de preços, a Pregoeira passou a analisar os documentos de habilitação em atendimento ao item 12 do 

edital, fornecido pela referida licitante em tempo hábil. A Pregoeira e sua equipe de apoio verificaram os documentos de habilitação da empresa 

SALVADOR TRATORES E SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA.-EPP e procederam com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, 

portanto declarada vencedora para o lote 01, com valor global de R$ 292.999,99 (duzentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e nove reais e 

noventa e nove centavos), entretanto, para fins de ajuste de proposta reduziu seu valor inicial para R$ 292.980,00 (duzentos e noventa e dois mil 

novecentos e oitenta reais), conforme proposta anexa aos autos.  

 

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos. Esta Ata será 

disponibilizada no endereço www.licitacoes-e.com.br e consulte a licitação n.º: 745500. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 

Pregoeira 

Wadna Cheile Melo Aragão 

Apoio 

Vanuzia da Silva Guedes 

Apoio 

Priscila Lins dos Santos 

Apoio 

 


