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ATA DE REUNIÃO (3) 
PREGÃO Nº 098/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00801.11.07.611.2016 
 
Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta 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 Aline Oliveira da Silva Almeida e equipe de 
Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.659/2017, a sessão para dar seguimento em decorrência do resultado da análise das amostras 
concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 098/2016, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de material de 
consumo (fósforo, vassoura de piaçava, apanhador de lixo e pano para limpeza de chão tipo saco) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
 
............................................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 10/02/2017..................................................................................... 
 

 (...) 
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou que, conforme Ata de Reabertura do dia 10/02/2017, a arrematante dos lotes 01 e 04 foi a licitante LUCK 
COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES EIRELI – ME. Informou ainda que a Certidão Negativa de Tributos Municipais, fornecida pelo município 
Santa de Terezinha – BA, apresentada pela licitante anteriormente citada, fazia referência à autenticidade do documento por meio eletrônico, todavia, não foi 
possível verificar a autenticidade do referido documento por meio eletrônico. Diante do exposto, a Pregoeira com base no art. 27, §6º da Lei Municipal 
803/2007 encaminhou e-mail (anexo) solicitando o comparecimento do representante legal da empresa para apresentação do documento original da Certidão 
Negativa de Tributos Municipais para conferir a autenticidade. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS. 
 
(...) 
............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 10/02/2017........................................................................................ 

 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou que no dia 13/02/2017, o representante da LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES EIRELI 
– ME apresentou a Certidão Negativa de Tributos Municipais, para autenticidade do documento apresentado. Diante do exposto a Pregoeira manteve a 
Adjudicação da licitante LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES EIRELI – ME nos lotes 01 e 04. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na 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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