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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO III 

PREGÃO Nº 041/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00152.11.07.611.2019 
 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove às oito 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, designado pelo Decreto 

7.030/2019, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 

041/2019, na forma Presencial, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para Impressão e Confecção do Referencial 

Curricular  Pedagógico. 

 

A Pregoeira informa que a amostra da segunda colocada em preço BOXFORTE COMERCIO - ME  fora apresentada pelo licitante  

em tempo hábil e posterior encaminhada para o Setor Técnico da Secretaria de Educação, para analise e parecer. Dando 

seguimento a sessão a Pregoeira informa o resultado do Parecer Técnico emitido pela Coordenação de Contratos e 

Processos da SEDUC: 

 

Em referencia a analise da amostra do Pregão Presencial nº 041/2019 - COMPEL, enviada pelo fornecedor, empresa BOXFORTE 

COMERCIO  E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 23.701.922/0001-01, conforme as exigências técnicas e especificações contidas no 

Termo de Referencia e no Edital, foi REPROVADA por falta de alguns itens essenciais, conforme detalhamento a seguir! 

Folha de guarda é uma parte do livro; que serve para unir a capa ao corpo do livro, geralmente é decorada ou de cor e material 

diferentes das outras páginas e tem a função principal de proteger o miolo do livro.(não consta na amostra).  

CONTRACAPA: que é a capa de trás do livro não aparece na amostra, na cor verde, última página do arquivo cedido para 

confeccionar a amostra do Referencial.  
 

Amostra em cor divergente do arquivo cedido, para confecção (capa da amostra em azul. Arquivo cedido em verde). 
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Conforme Norma Técnica ABNT 14.869-2 - que estabelece os requisitos mínimos para livros didáticos, com a finalidade de garantir 

um produto adequado, com aparência, resistência e durabilidade necessárias para a sua finalidade de uso. A AMOSTRA não foi 

confeccionada conforme arquivo disponibilizado. 

 

 

Ato continuo a Pregoeira e equipe de apoio informam que após ter sido REPROVADA a amostra apresentada pela licitante 

BOXFORTE COMERCIO - ME, a Pregoeira DESCLASSIFICA a referida proposta. Diante dos fatos FICA MARCADO A NOVA 

DATA PARA REABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA 03/04/2019 as 09:00horas para podermos dar andamento aos tramites 

licitatórios. 

A data da sessão de reabertura e/ou divulgação do resultado, deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari 

(www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de 

acompanhamento. 

 

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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