ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO II
PREGÃO Nº 032/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL
PROCESSO Nº 00071.11.07.611.2019
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às doze horas, 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 Ana
Carolina da Silva dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7.030/2019, a sessão para dar
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 032/2019, na forma Presencial,
cujo objeto é Registro de preço (Pregão Presencial) para aquisição de Gêneros alimentícios ( Barra de Cereal, Suco de frutas,
Biscoito cookie de chocolate, biscoito salgado, biscoito wafer de chocolate) , destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal
de ensino em atividades extracurriculares realizadas fora do ambiente escolar,atendendo o período letivo de 200 dias , para futuras
contratações de acordo a conveniência e necessidade da Administração Publica Municipal.

A Pregoeira informa que na Ata de Abertura do dia 13/03/2019 fora informado as licitantes arrematantes dos lotes de 01 a 05 o
prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação da amostra, ficando a declaração de vencedor e adjudicação do lote condicionada
aprovação da amostra/documentação.

Ato continuo informamos que fora entregue pela licitante LITORAL NORTE COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP as amostras e documentações dos lotes 01,02 e 05. Em tempo, a Pregoeira informa que a referida licitante NÃO apresentou
amostra para o Lote 04.

Diante dos fatos a Pregoeira encaminhou as documentos recebidas dentro do prazo legal estipulado em Edital, para a Gerência de
Alimentação Escolar da SEDUC, para analise e parecer e posterior devolução a esta Comissão.
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Dessa forma a Pregoeira, encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

Manoel Alves Carneiro
Presidente em
exercício/Apoio

Ana Carolina da Silva dos Santos
Pregoeira
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