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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO (5) 
PREGÃO Nº 127/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00749.11.07.611.2017 
 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 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 Santos e equipe 
de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a sessão concernente à licitação na Modalidade Pregão n.º 127/2017, na 
forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de material de limpeza (Papel Higiênico) para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
 
A Pregoeira informa que a licitante CASA ATLANTICO EIRELI – ME apresentou a Comissão de Licitação dentro do prazo estipulado em Ata o 
original do Atestado de Capacidade Técnica para que se procedesse a autenticidade do mesmo. Dessa forma a Pregoeira e sua equipe de 
apoio reanalisaram os documentos de habilitação da licitante. Ato contínuo, a Pregoeira habilitou a licitante CASA ATLANTICO EIRELI – 
ME, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora.  
 

Do exposto, a Pregoeira informa que está aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis para apresentação de recurso, conforme previsto no 

inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002.   

 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO UNITARIO (R$) SITUAÇÃO  

01 CASA ATLANTICO EIRELI – ME 52,38 PRAZO RECURSAL 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do contrato.  
 

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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