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ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO N.º 039/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO N.º 00346.11.07.611.2017 

 
Ao dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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 6769/2017, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na 
Modalidade Pregão n.º 039/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Contratação de empresa especializada na confecção de Material Gráfico para 
divulgação das ações e projetos no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania- SEDES. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo 
da sessão do dia 07/08/2017:  
 
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 07/08/2017................................................................................. 
(...) 
 

 LOTE 02 
 

A licitante TYPOS GRÁFICA RÁPIDA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME ofertou o menor preço unitário de R$ 37.180,00 (trinta e sete mil cento e oitenta 
reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a 
Pregoeira verificou que o Atestado de Capacidade Técnica não continha informações suficientes para habilitar o mesmo. Diante dos fatos a Pregoeira com 
fulcro na Lei 803/2007 art 27, §6º que determina “ Como medida saneadora, a comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) dias úteis para a 
juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta.” A Pregoeira concedeu o 
prazo dois dias úteis para apresentar nota fiscal  discriminando os serviços  efetuados que gerou o atestado de capacidade técnica. Diante dos fatos este 
Lote será suspenso para diligências.  
 (...) 
..................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 07/08/2017 E INÍCIO DA SESSÃO DO DIA 16/08/2017......................................... 
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informa que a licitante TYPOS GRÁFICA RÁPIDA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME entregou o documento 
solicitado na sessão de abertura e que o mesmo fora diligenciado junto a SEFAZ do Estada/Ba  a Sefaz nos informou que " A nota tinha sido cancelada e que 
o cancelamento da nota não necessariamente implica na Não Realização da Operação". A Pregoeira buscando dirimir quaisquer duvidas efetuou diligência 
junto a  Clinica Linear que forneceu o Atestado de Capacidade Técnica e a mesma nos informou que  "Confirmamos a prestação dos serviços conforme 
relacionado no atestado de capacidade técnica". Diante dos fatos a Pregoeira e a Comissão de apoio após diligência e análise da documentação procedeu 
com a habilitação por atender às exigências do edital. A Pregoeira informa que fica desde já aberto prazo recursal de 03 (três) dias úteis para o lote 02. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:  
 

LOTE VENCEDORES PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA - EPP 39.127,00 ADJUDICADO 
02 TYPOS GRÁFICA RÁPIDA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 37.180,00 PRAZO RECURSAL 
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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 
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