
 
 
 

ATA DE REUNIAO PP 041-19 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA  
PREGÃO N.º 041/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00152.11.07.611.2019 
 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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 7030/2019, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a 

licitação na Modalidade Pregão n.º 041/2019, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para Impressão e Confecção do 

Referencial Curricular  Pedagógico. 
 

A Pregoeira e sua equipe de apoio, com fulcro na súmula 473 do STF, que diz que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, e utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública e em especial o da Autotutela, 

decidiram, através do julgamento dos recursos das licitantes ARTES GRAFICA e BOXFORTE COMERCIO, rever o ato praticado que inabilitou a licitante 

ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP, declarando a mesma habilitada no presente certame. Dessa forma tornam-se sem efeito  todos 

os atos praticados posteriores a inabilitação da referida empresa. 
 

Ato contínuo a Pregoeira e equipe de apoio dá prosseguimento ao certame e declara vencedora a empresa ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE 

LTDA - EPP para o lote 01.  
 

Fica desde já aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a contar ao término do prazo aberto. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE LICITANTE PREÇO DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP 130.000,00 PRAZO RECURSAL 
 

Esta Ata, juntamente com o julgamento dos recursos, 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>, sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de 

acompanhamento. 
 

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