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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 088/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00148.11.07.611.2016 
 

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a 
abertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 088/2016, na forma Presencial, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos Modular 
Integrado, Multifuncional e Multitarefa para impressão, digitalização, plotagem e cópias coloridas de grandes formatos de no mínimo 91,4 cm de entrada de 
papel (formato A0), comprimento de impressão cópia/plotagem colorida de até 30 m de comprimento – área de engenharia e cartografia – sem operador e 
sem papel, sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.524/2016. (01) empresa 
compareceu ao certame (por seu representante que assina abaixo). A Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de 
Habilitação, a Comprovação de Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, Identificação e Credenciamento do Representante da 
licitante presente. Em seguida solicitou ao licitante a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A Pregoeira, 
dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

(R$) / LOTE 01 
CARLOS HENRIQUE DANTAS SOUZA - ME 688.248,00 

 
Avaliando o conteúdo da proposta e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por classificar a proposta de preços apresentada por atender as 
exigências do Edital. Ato continuo a Pregoeira procedeu com a negociação direta com a licitante que apresentou o valor global de R$688.248,00 (seiscentos 
e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais) reduzindo seu valor para 684.000,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil reais), sendo aceito pela 
pregoeira por está dentro do estimado pela Administração sendo, portanto, a arrematadora do lote. Em seguida a Pregoeira e sua equipe de apoio 
procederam com análise dos documentos de habilitação e 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. 
 

A Pregoeira comunicou a licitante que a mesma, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (10h). 
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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