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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 048/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00115.11.07.611.2018 
 
Aos onze dias do mês de maio 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, Priscila Lins dos Santos e equipe de 
apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.846/2018, sessão concernente a licitação na Modalidade Pregão n.º 048/2018, na forma 
Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de clipping jornalístico digital, com 
monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo. 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou que após análise da documentação da licitante arrematante, MIDIACLIP LTDA EPP, 
realizada pela Secretaria de Governo, conforme documento acostado ao Processo Administrativo: “Informamos que a empresa mencionada no 
pregão 0048/2018 (Mídia Clip), atende aos critérios técnicos do objeto do contrato que se refere a clipagem eletrônica, tanto na relação de 
aparelhagem, quanto na utilização de sistemas e programas.”. 
 
Atendendo a exigência do subitem 11.8 do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital, convocamos a licitante para prova de 
conceito, a ser realizada no dia 14/05/2018 ás 09h00min, visando comprovar a capacidade de prestação do serviço e o atendimento das 
funcionalidades básicas. 
 

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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