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ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 022/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 01321.11.07.611.2018 

 
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove 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 pelos Decretos 7030/2019, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes 
a licitação na Modalidade Pregão n.º 022/2019, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação de empresa especializada para 
confecção dos Calçados tipo TÊNIS RUNNING e SANDÁLIA TIPO PAPET INFANTIL,  para compor o Fardamento Escolar e posteriormente distribuição ao 
corpo discente da Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 08/03/2019:  
 
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 08/03/2019................................................................................. 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que no dia 07/03/2019 as licitantes TEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e COLISEU INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA apresentaram dentro do prazo as amostras solicitadas em edital.  
 
O representante da licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – EPP apresentou nesta data (07/03/2019), Solicitação de dilação 
de prazo para entrega das amostras. A Pregoeira informa que estender o prazo feriria o principio da isonomia uma vez que o prazo foi concedido de forma 
igualitária para todos os licitantes e conceder a prorrogação para um único licitante levaria á Administração a privilegiar uma empresa em detrimento das 
outras. 
 
Diante do exposto, as amostras das licitantes TEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e COLISEU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foram encaminhadas para 
a Coordenação de Contratos e Processos da Secretaria de Educação para análise e Parecer das amostras.  
 
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> e 
no campo <Noticias>. 
 
 
............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 08/03/2019........................................................................................ 
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou o resultado do julgamento das amostras/laudos, efetuado com base no parecer da Coordenação de 
Contratos e Processos da SEDUC. 
 
TEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
 
Conforme as exigências técnicas e apresentação de laudos, foram aprovadas conforme as especificações contidas no Termo de Referência e no Edital. 
Situação: APROVADA. 
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COLISEU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
 
 
Conforme as exigências técnicas e apresentação de laudos, foram aprovadas conforme as especificações contidas no Termo de Referência e no Edital. 
Situação: APROVADA. 
 
 

Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para abertura do Envelope de Habilitação da licitante TEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 2ª colocada 
para o dia 18/03/2019 às 09h no mesmo local. 
 
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 a sessão e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Pregoeira 

 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Apoio 

 
 

Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Apoio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


