ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ATA DE REUNIÃO
PREGÃO Nº 101/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL
PROCESSO Nº 0376.11.07.611.2019
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala da Comissão da COMPEL,
situada na Avenida Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes
da comissão, designada pelo Decreto 7.084/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios
concernentes a licitação na Modalidade Pregão N.º 101/2019, na forma Eletrônico cujo objeto é o
Registro de Preço para aquisição de mochila em lona, pasta tiracolo, para atender ao Centro de Controle de
Zoonoses do município de Camaçari-BA.
A Pregoeira iniciou a sessão informando o resultado da análise das documentações da licitante arrematante, com
base no parecer técnico emitido pela Secretaria de Saúde:
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LOTE 01
A licitante CDC INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP teve sua amostra reprovada, estando,
portanto, desclassificada para o lote. A arrematação do item passa para a próxima licitante em ordem de preço, a
licitante VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP, que fica, desde já, convocada para apresentação da
documentação solicitada em Edital e amostra, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação.
LOTE 02
A licitante VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP teve sua amostra reprovada, estando, portanto,
desclassificada para o lote. A arrematação do item passa para a próxima licitante em ordem de preço e que está
enquadrada como ME/EPP, a licitante MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, que fica, desde já, convocada
para apresentação da documentação solicitada em Edital e amostra, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de
desclassificação.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.
Esta Ata será disponibilizada no endereço www.licitacoes-e.com.br sob licitação n.º: 767340.
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
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