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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE AREUNIÃO 
PREGÃO Nº 065/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00523.11.07.611.2017 
 
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e quarenta 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, Priscila Lins dos Santos e equipe 
de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão divulgação do resultado da análise das propostas de preço concernentes à 
licitação na Modalidade Pregão n.º 065/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a o Registro de Preço para Locação de Veículos Leves e Pesados (com 
Motorista e sem Motorista) para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos, Cargas e Outros, para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, bem como ao Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia. 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou que o resultado da análise das propostas de preço realizada pela Secretaria de Administração encontra-
se disponível no endereço eletrônico www.compras.camacari.ba.gov.br. 
 
Considerando que o art 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/02, é taxativo quando da apresentação de recurso apenas após declaração de vencedor; 
 
Considerando o art. 9º da Lei 10.520/02, que dispõe sobre a aplicação subsidiária, para a modalidade pregão, das normas da Lei 8.666/93; 
 
Considerando o art. 109, inciso I, alínea b), da Lei 8.666/93, que prevê a possibilidade de interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis após os 
julgamentos das propostas; 
 
Considerando o grande número de licitantes no presente certame, bem como a quantidade de sessões já realizadas, e o tempo para se julgar 
minuciosamente as propostas apresentadas; 
 
A Comissão Central Permanente de Licitação RESOLVE aplicar subsidiariamente o art. 109, inciso I, alínea b), da Lei 8.666/93 e conceder o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a iniciar-se do primeiro dia útil posterior à divulgação desta ata no Portal de Compras de Camaçari, com o fim de garantir a segurança 
jurídica do presente certame, levando para a fase de lances apenas as propostas definitivamente classificadas. 
 
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 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

Ana Carolina da Silva dos Santos 
Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

 


