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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

PROCESSO Nº 00152.11.07.611.2019 
 
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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 10/04/2019 ................................................................................. 

(...) 

Dando seguimento a sessão, a Pregoeira e equipe de apoio informam que no dia 09/04/2018 as 15:52h, fora protocolado na recepção desta Coordenação, 

um documento da licitante ALGRAF SERVIÇOS, onde, através do seu representante legal, senhor José Alves dos Santos, informa: "sua desistência em 

caráter irrevogável e irretratável,. do pregão citado, por falta de condições técnicas de executar o referido trabalho de conformidade como previsto no 

Edital"(documento acostado aos autos). 

 

A Pregoeira informa que recebeu em 10/04/2019, o resultado do Parecer Técnico emitido pela Coordenação de Contratos e Processos da Secretaria de 

Educação - SEDUC no que segue: 

 

LOTE 01 
ITEM DESCRIÇÃO LICITANTES 

 
 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS/EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

(A) – APROVADO 
(R) - REPROVADO 

DETALHAMENTO DO MOTIVO 
DA REPROVAÇÃO 

01 
IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DO 
REFERENCIAL CURRICULAR 

 
ALGRAF SERVIÇOS 
 

           APROVADO ------ 

ARTES GRAFICA APROVADO ------ 

 

Diante do exposto, a Pregoeira e comissão de apoio, informam que após a aprovação das amostras das licitantes acima citadas e após a licitante ALGRAF 

SERVIÇOS ter solicitado a retirada de sua proposta, Convoca/informa a data de Reabertura da sessão para dar andamento aos tramites licitatório. 

FICA MARCADO A NOVA DATA PARA REABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA 11/04/2019 as 14:00horas. 
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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 10/04/2019  E INICIO DO DIA 11/04/2019................................................... 

 

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 compareceram a sessão de Reabertura III os representantes das licitantes: ARTES GRAFICA E 

EDITORA DO NORDESTE LTDA – EPP, já credenciado na sessão de Abertura e a representante da licitante BOXFORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

– ME credenciada nesta sessão. 

 

 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   
 
 

A Pregoeira procedeu com a negociação direta com a licitante  quarta colocada em preço ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP e 

pelo  representante da licitante foi dito que não pode baixar o valor inicial ofertado, como o valor ofertado fora de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais),  

se encontra dentro do estimado pela Administração,  sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da 

documentação a Pregoeira procedeu com a inabilitação por apresentar Certidão de Concordata e Falência vencida desde 03/02/2019. 

 

Diante dos fatos a Pregoeira procedeu com a abertura do envelope de  habilitação da quinta colocada LAFAYETTE MORAES SARMENTO NETO EIRELI - 

ME, não podendo proceder com a negociação direta, devido ausência da mesma na presente sessão. Ato continuo a Pregoeira verificou que o valor inicial 

ofertado fora de R$ 143.800,00 (cento e quarenta e três mil e oitocentos reais), dentro do estimado pela Administração, portanto, a arrematadora do lote.  
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A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira e equipe de apoio verificou que a referida licitante apresentou o Atestado de 

Capacidade Técnica 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, para apresentação da amostra conforme estabelecido em Edital no prazo de 3 (três) dias úteis, que se dará até  16/04/2019. 

 

A Representante da licitante BOXFORTE COMERCIO  - ME solicitou que constasse em Ata o que segue: “ manifesta interesse em recurso” 

 

O Representante da licitante ARTES GRAFICA - EPP solicitou que constasse em Ata o que segue: “ manifesta interesse em recurso” 

 

A Pregoeira informa que ainda não fora declarado nenhum licitante vencedor deste certame , por este motivo não cabe recurso neste momento. 

 
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 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 KARLA EMILIA ANDRADE BOGES  (71) 99677-6363  
ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP CLODOMIRO ALVES DE SOUZA (71) 3377-6520  

 
 


