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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO (3) 
PREGÃO Nº 127/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00749.11.07.611.2017 
 

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às onze 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. 
 
Informamos que após julgar PROCEDENTE o recurso interposto pela licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME, a Pregoeira 
desclassificou a proposta de preços apresentada pela licitante ATLANTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – EPP para o  Lote 01 em 
razão de sua amostra ter sido reprovada por não atender as exigências do edital, após reanálise feita pela Secretaria de Administração – 
SECAD, através da Coordenação de Serviços e Gestão de Contrato, responsável pela análise das amostras e parecer, conforme consta 
acostado aos autos. 
 
Em decorrência da desclassificação da proposta de preços da licitante ATLANTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – EP o que torna 
sem efeito a decisão que habilitou a licitante arrematadora do lote 01 a Pregoeira  afim de dar celeridade ao processo licitatório convoca as 
licitantes segunda e terceira colocadas do Lote 01: CASA ATLANTICO EIRELI – ME  e  A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME para que,  
sejam realizada a entrega das amostras em conformidade com a proposta apresentada e com as especificações do Edital. As referidas 
licitantes terão o prazo de 02( dois) dias uteis a contar pela data desta ata de reunião, entretanto a Pregoeira informa que em virtude do feriado 
de carnaval e do ponto facultativo, que se dará na segunda feira dia 12/02 e quarta feira  dia 14/02 ( conforme DECRETO Nº 6841/2018 de 31 
de janeiro de 2018) no qual não haverá expediente, fica mantido a data limite para entrega das amostras em até 19 de fevereiro do ano 
corrente.   
 
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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