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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 103/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00657.11.07.611.2017 
 
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 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, Priscila 
Lins dos Santos e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento à licitação na 
Modalidade Pregão n.º 103/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o PROCESSO Nº 00657.11.07.611.2017. A Pregoeira abriu a sessão 
informando o resumo da sessão do dia 06/12/2017. 
 
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 08/12/2017................................................................................. 
 
(...) 
 
A licitante PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA ter ofertado o valor global de R$ 37.827.866,40 (trinta e sete milhões, oitocentos e vinte 
e sete mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), abaixo do estimado pela Administração Pública. Observou-se que 
todos os valores unitários encontram-se abaixo do estimado pela Administração, estando adequados ao Termo de Referência e atendendo ao 
princípio da economicidade. A Pregoeira procedeu com negociação direta e pelo representante legal da licitante foi dito que iria manter seu 
valor, sendo aceito por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a 
proposta. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e 
também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após a abertura do Envelope n.º 02 – 
Documentação de Habilitação, a Pregoeira informou que a sessão será suspensa para que o responsável técnico do Órgão solicitante realize 
análise mais apurada. A habilitação da licitante, bem como a adjudicação do objeto, ficará condicionada a aceitabilidade da documentação 
exigida. 
 
(...) 
........................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO 08/12/2017........................................................................................ 
 

Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informa que, conforme Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Administração (acostado ao 
Processo Administrativo), a licitante arrematadora do lote único, PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA que ofertou preço global de R$ 
37.827.866,40 (trinta e sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), teve sua 
qualificação técnica aprovada. A Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando a licitante, portanto, 
declarada vencedora para este lote.  a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada 
vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
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>. 
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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 

 
 
 


