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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA II 
PREGÃO Nº 041/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00152.11.07.611.2019 
 
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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 

Reabertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 041/2019, na forma Presencial, cujo objeto é o Contratação de Empresa Especializada para Impressão e 

Confecção do Referencial Curricular  Pedagógico, sob a condução da Pregoeira, Ana Carolina da Silva dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, 

designados pelo Decreto 7.030/2019.  

................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 01/04/2019 .................................................................... 

(...) 
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. 

 
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>. 
(...) 

................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 01/04/2019  E INICIO DO DIA 03/04/2019................................................... 

 

A Pregoeira informa que fora mostrado todos os envelopes de habilitação dos licitantes remanescentes deste pregão e fora verificado que TODOS estão 

lacrados conforme entregues na sessão de abertura. 

 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira informa que comparecerem a sessão de Reabertura os representantes das licitantes: BOXFORTE COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA – ME e ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA – EPP, já credenciados na sessão de Abertura. 

 

 A Pregoeira informa os valores das propostas de preços apresentadas abaixo e dando seguimento a sessão procederá com a negociação direta e abertura 

do envelope de habilitação. 

 

EMPRESAS 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 
EDIGRAFICA GRAFICA LTDA  49.000,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
BOXFORTE COMERCIO  - ME 120.000,00 S/LANCE  
ALGRAF SERVIÇOS - ME 126.000,00 S/LANCE  
ARTES GRAFICA - EPP 130.000,00   
LAFAYETTE MORAES – ME 143.800,00   
 



 

ATA DE REABERTURA PP 041-2019 - II - Página 2 de 3 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

A Pregoeira não pode proceder com a negociação direta com a licitante  terceira colocada em preço ALGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - 

ME por a mesma não ter comparecido a esta sessão. O valor global ofertado em sua proposta inicial fora de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), 

como o referido valor se encontra dentro do estimado pela Administração,  sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após 

análise da documentação a Pregoeira e equipe de apoio verificou que o Atestado de Capacidade Técnica está em cópia simples, a Pregoeira com fulcro na 

Lei 803/2007 em seu Art. 27, §6º que diz” Como medida saneadora, a comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada 

posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta”. A Pregoeira informa que a 

licitante arrematadora do lote terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para sanar a referida documentação e paralelo a este a Pregoeira buscando 

celeridade, devido ao curto espaço de tempo para retorno as aulas, convoca a referida licitante arrematante e as remanescentes, para 

apresentação da amostra conforme estabelecido em Edital no prazo de   3 (três) dias úteis, que se dará até  08/04/2019. 

 

A Pregoeira em tempo, esclarece que no Item 22, subitem 22.4 do Edital, informa que  “É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo”. Diante dos fatos fica registrado também 

que o representante legal da licitante BOXFORTE COMERCIO - ME  solicitou que constasse em Ata o que segue:  

 

“ Que na reunião o senhor Edmilson do Carmo, Coordenador de Contratos entrou na sala e solicitou que fosse convocada os licitantes para apresentação de 

amostra a Ana Carolina Iglesias e que quando Ana Carolina Santos tomou conhecimento, conversou com Ana Carolina Iglesias disse que não poderia ser 

feito isso, que seguiria a lei. Em outro momento Edmilson entrou na sala e conversando com Ana Carolina  Santos, os dois saíram da sala e na volta 

decidiram-se por convocar a todos os licitantes, que no meu entendimento é uma queima de etapas no processo da licitação, ainda a BOXFORTE manifesta 

o interesse em interpor recurso contra a decisão da Coordenação de Contratos da SEDUC, para proteger um direito liquido e  certo que está sendo violado e 

por entender que a decisão não condiz com o edital, já que no Edital é solicitado que a amostra tenha as especificações iguais ao da proposta financeira em 

conformidade com as especificações do termo de referencia e em momento algum no edital é solicitada a folha de guarda além disso o arquivo entregue não 

condiz com o edital, já que no edital a capa solicitada é 4X0 cores e no arquivo 4X4 cores e essa situação foi comunicada através de e-mail a quem forneceu 

o arquivo senhor Edmilson do Carmo. Vale salientar que entregamos a mostra com todas as especificações do Edital” 

 

O Representante da licitante ARTES GRAFICA solicitou que constasse em Ata o que segue: “ as alegações da licitante não procedem por que o arquivo do 

livro licitado foi publicado integralmente no portal de compras, juntamente com o edital, assim se a licitante encontrou divergências entre o edital e o arquivo 

deveria ter usado o prazo previsto em lei e no próprio edital para fazer a devida impugnação.  Não tendo feito não pode mais alegar qualquer prejuízo em 

função de erro do edital ou do arquivo” 

 

A Pregoeira e equipe de apoio se manifesta em tempo, devido as alegações acima descritas pelo representante da  licitante da BOXFORTE. Verifica-se que 

ao informar que o senhor Edmilson, Representante da Secretaria de Educação, entrou na sala e se dirigiu ao apoio Ana Carolina Iglesias, solicitando que 

fossem convocadas todas as licitantes e que eu ( Pregoeira desta sessão) ao tomar conhecimento disse que não poderia fazer pois seguiria a lei, e que após 

este, a Pregoeira e o senhor Edmilson saíram da sala e no retorno decidiram por convocar todas as licitantes para amostra, a Pregoeira e equipe de apoio se 

manifesta no que segue: 
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“Está sessão é publica e TODOS E QUALQUER UM pode e deve está presente afim de fiscalizar/informar sobre os procedimentos públicos licitatórios, diante 

disso o senhor Edmilson representante da SEDUC compareceu a sessão e solicitou que fosse pedido a apresentação das amostras de todos os licitantes em 

curto prazo. Diante de tal informação a pregoeira informou que não poderia fazer tal convocação devido aos prazos legais e Isonomia com quem vem 

tratando todos os licitantes participantes deste pregão. Ademais, diante da urgência da Secretaria em ter o objeto ora licitado finalizado, A Pregoeira informou 

que iria até a Presidente da Comissão, a senhora Ana Paula Souza para que pudesse afim de dirimir quaisquer duvidas em relação a convocação das 

remanescente. Diante disso fora consolidado  o procedimento que usaríamos a ISONOMIA, como se tem feito desde o inicio deste Pregão e que 

convocaríamos dentro do prazo estabelecido em Edital que fora de 3 dias uteis. Ademais caso as remanescestes se sintam prejudicadas com essa 

deliberação, as mesma e o presente  ARTES GRAFICA, não teve objeção nenhuma no ato praticado pela Pregoeira, mesmo por que o mesmo se encontra 

amparado legalmente, caso não, esta Pregoeira não faria tal tomada de decisão. Informamos ainda que não fora declarado nenhum licitante vencedor deste 

certame , por isso não podemos falar em prazo recursal, conforme fora  falado pelo representante da  licitante da BOXFORTE. 

 

Dessa forma, a Pregoeira suspendeu a sessão para o lote 01. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/apoio 

 
 

Ana Carolina da Silva dos Santos 
Pregoeira 

 
 

Aracele Santos de Oliveira 
Apoio 

 
 

Ana Carolina Iglesias de S. R. 
Santana 

Apoio 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
BOXFORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME RENATO AUGUSTO ROCHA E ROCHA  (71) 99677-6363  
ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP CLODOMIRO ALVES DE SOUZA (71) 3377-6520  

 
 


