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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 oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às onze horas, 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 o 
Registro de Preço para aquisição de impressos gráficos (formulários), para atender as necessidades dos diversos setores e unidades da Secretaria de Saúde. 

 

Durante a finalização do processo licitatório em epígrafe, observou-se que a proposta de preços da licitante NOEL DA SILVA VILELA FILHO 
ME, vencedora do lote único, apresentava erros de multiplicação nos itens 2 e 7, o que ocasionou alteração do valor global da referida 
proposta, e que tais erros não foram devidamente corrigidos durante a sessão de abertura. O valor global que erroneamente foi considerado 
como R$ 549.578,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS) foi devidamente corrigido para 
R$ 549.520,00 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS). Esta Comissão entende que não houve não 
houve prejuízo ao processo licitatório, uma vez que a licitante manteve-se como menor proposta, não influenciando a rodada de lances. A 
Pregoeira convocou o representante legal da referida licitante que apresentou proposta de preços com o valor correto, 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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