ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO II
PREGÃO Nº 148/2018(PRESENCIAL) – COMPEL
PROCESSO Nº 00650.11.07.611.2018
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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, Ana Carolina da Silva dos Santos e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto
6924/2018, a sessão para divulgação da nova data de Reabertura da Sessão devido ao julgamento do recuso concernentes à
licitação na Modalidade Pregão n.º 148/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de locação de veículos para transporte de pessoal em serviço, materiais, documentos e outros, de acordo
com as exigências constantes no termo de referência, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA
A Pregoeira informa que a licitante POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME fora declarada vencedora do Lote 03 em
14/09/2018, onde houve manifestação de recurso. A Pregoeira informou através de Folha de Informação no dia 19/09/2018 que
fora protocolado na recepção da Coordenação de Materiais e Patrimônio - CMP dentro do prazo legal o recurso interposto para o
Lote 03 deixando aberto para apresentação de contrarrazões ao recurso ora impetrado o prazo de 03 (três) dias úteis.
Dando seguimento a sessão a Pregoeira informa que a licitante ora arrematante não se manifestou em relação as alegações
constantes no referido recurso. Desta forma, pelo exposto no recurso a pregoeira DESCLASSIFICA a proposta apresentada pela
licitante POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME e em decorrência da desclassificação da proposta da licitante melhor
classificada em preço, o que torna sem efeito a decisão de arrematante do Lote 03. A Pregoeira informa nova Reabertura de
Sessão para que seja realizada a abertura do envelope de habilitação da 2º colocada em preço.
A data da Sessão de Reabertura fica marcada para o dia 25/09/2018 às 14h00min no mesmo local.
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços.
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/apoio
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