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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

PROCESSO Nº 00523.11.07.611.2017 
 
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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 6.846/2018, a sessão para dar prosseguimento 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. 
 
A Pregoeira informa que em fase de finalização do Processo Administrativo foi verificado que a licitante CM EMPREENDIMENTOS LDTA - ME em sua documentação 

de habilitação, apresentou duas Certidões Estadual de Concordata, Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial. Ambas apresentavam a mesma numeração, N.º 

002612378, no entanto uma delas apresenta data de expedição de 02 de junho de 2017, enquanto a outra apresenta data de expedição de 13 de junho de 2017. 

Após realizar consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do, foi comprovada a autenticidade apenas 

da certidão com emissão em 13 de junho de 2017.  

 
Caracterizando o que prescreve o subitem 25.3 do Edital: “Falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de 
demais sanções cabíveis.”. 
 
Informamos ainda que a Certidão Negativa Municipal não apresentava dados suficientes para verificação de sua autenticidade através do endereço eletrônico da 
Secretaria de Finanças do município de Vitória da Conquista – BA, http://sefin.pmvc.ba.gov.br/manager/cnd_online.jsp?lgValidacao=1. A Pregoeira realizou contato 
telefônico com servidor responsável do município, que relatou não ser possível realizar consulta na autenticidade da referida certidão e informou que, na presente 
data, a licitante encontra-se em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal, conforme documento encaminhado pelo mesmo e acostado ao processo.   
 
Toda documentação em tela foi encaminhada para a Comissão Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores- COPEC para as devidas providências. 
 
Ressaltamos que tais fatos não acarretam prejuízo ao certame, uma vez que a licitante CM EMPREENDIMENTOS LDTA – ME foi inabilitada em Sessão de 
Reabertura do dia 05/12/2017. 
 
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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