
 
 
 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO - JULGAMENTO DE PROPOSTA 
PREGÃO Nº 0250/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 01466.11.07.611.2019 
 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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 designados pelo Decreto 7.166/2019, a sessão para dar seguimento à licitação na Modalidade Pregão n.º 0250/2019, 
na forma Presencial, cujo objeto é o registro de preço para aquisição, troca, alinhamento e balanceamento de pneus, para atender as necessidades 
da Coordenação de Transporte da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-BA. 
 

......................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 02/12/2019.................................................................................... 
 

(...) 
 

Do exposto a Pregoeira procedeu com a habilitação da licitante COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP, por atender às exigências do edital, 
estando, portanto declarada arrematante para este lote. A Pregoeira informa que a documentação referente a proposta de preços será encaminhada para 
Secretaria solicitante para analise e parecer. Face ao exposto a adjudicação do lote está condicionada a aprovação da documentação anexada à proposta de 
preços exigida nos Anexo I & II.   
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DOS LOTES 

01 COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP 169.304,00 ARREMATADO 
 
A Pregoeira encerrou os trabalhos para o lote e comunicou a licitante que será necessário apresentar a proposta reformulada no prazo de 24h, contadas do 
encerramento desta sessão (10h15min), em razão dos valores unitários ofertados estarem acima do estimado pela Administração.  
 

(...) 
 

......................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 02/12/2019.............................................................................. 
 
Inicialmente a Pregoeira esclarece que a licitante COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP foi declarada arrematadora do  lote 01. Dando 
seguimento à sessão a Pregoeira encaminhou a proposta de preços para analise e parecer e com base no relatório de analise expedido pela da Secretaria 
solicitante, a Pregoeira informa que a proposta de preços apresentada pela empresa COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP para o lote (01) foi 
aprovada, estando portanto classificada para o referido lote. 
 

Transcorrida a fase de analise da proposta de preços e documentação, a  Pregoeira e sua equipe de apoio reiteraram a habilitação da licitante COMERCIAL 
DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP, por atender às exigências do edital, e declararam a licitante vencedora do certame com o valor global de R$ 
159.670,40 (cento e cinqüenta e nove mil seiscentos e setenta reais e quarenta centavos), para fins de ajuste de proposta. Do exposto, fica desde já, 
aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis, previsto no art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
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LOTE VENCEDORES PREÇO GLOBAL (R$) SITUAÇÃO  

01 COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP 159.670,40 PRAZO RECURSAL 
 
 
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. 
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