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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 034/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00054.11.07.611.2018 

 
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e cinquenta e cinco 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, Wadna Cheile Melo Aragão e 
equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento ao processo licitatório, concernente à licitação na 
Modalidade Pregão n.º 034/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção do 
Fardamento Escolar para o corpo discente da Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari, incluindo transporte.  
 

Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informa que decorrido o prazo de 07 (sete) dias para apresentação das amostras para o Lote único, a empresa 
MCZ PRODUTOS EIRELI ME, não protocolou na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, as referidas amostras.  Do exposto, a Pregoeira 
torna sem efeito a habilitação da empresa MCZ PRODUTOS EIRELI ME, e resolve desclassificar sua proposta de preços para o lote único, conforme 
estabelece o subitem 8.7 do instrumento convocatório. 
 

No intuito de dar celeridade ao processo licitatório e considerando que é facultado a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo e tendo em vista a proximidade do inicio do ano letivo 2018, a Pregoeira convoca as empresas: 1. 
IMPACTO VISUAL LTDA; 2. NILCATEX TÊXTIL LTDA; 3. H.A. INDÚSTRIA LTDA; 4. VILLAS COMERCIAL EIRELI; 5. PAPELON ARTIGOS EIRELI – EPP; 
6. VESTISUL INDÚSTRIA LTDA; 7. SNC SERVICE – COMÉRCIO, LTDA; 8. GGS INDÚSTRIA LTDA, para que apresentem no prazo de 7 (sete) dias, duas 
amostra de cada item (s), nos tamanhos 08 e M, bem como 1 metro do tecido principal utilizado na fabricação dos uniformes e Laudo Técnico expedido por 
Laboratórios credenciados pelo INMETRO que comprove sua durabilidade, elasticidade, em conformidade com as especificações do edital, de acordo com as 
orientações apresentadas no anexo I do edital. 
 

Salientamos que o não cumprimento da diligência, acarretará na desclassificação das respectivas proposta de preços, conforme preceitua o subitem 8.7 do 
edital. 
 

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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