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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 063/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00515.11.07.611.2017 
 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às onze horas e vinte minutos, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, situada 
na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Priscila Lins dos Santos e equipe de Apoio que abaixo assinam 
designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento à licitação na Modalidade Pregão n.º 063/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a 
Registro de Preço para aquisição de impressos gráficos (formulários), para atender as necessidades dos diversos setores e unidades da Secretaria de Saúde. 

 

Após análise mais apurada da documentação de Habilitação da licitante NOEL DA SILVA VILELA FILHO ME observou-se no Atestado de 
Capacidade Técnica, a ausência de informações solicitadas em Edital:  
 

9.2.3. Qualificação Técnica 
 
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por entidade pública ou privada, idônea, 
estabelecida em território nacional, comprovando a prestação do serviço licitado; 

 
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, 

endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas, período 
da contratação. 

 

Uma vez que não houve prejuízo ao processo licitatório e visando a complementação das informações apresentadas no referido documento, a 
Pregoeira procedeu com diligência que foi prontamente atendida conforme documentação em anexo. 
 
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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