
 
 
 

ATA DE REUNIAO PP 048-18 (2) - Página 1 de 1 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 048/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00115.11.07.611.2018 
 
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove 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, Priscila Lins dos Santos e 
equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.846/2018, sessão concernente a licitação na Modalidade Pregão n.º 048/2018, 
na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de clipping jornalístico digital, com 
monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo. 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou o resultado da prova de conceito da licitante arrematante do lote, MIDIACLIP LTDA EPP, 
visando comprovar a capacidade de prestação do serviço e o atendimento das funcionalidades básicas, realizada pela Secretaria de Governo, 
conforme documento acostado ao Processo Administrativo: “As clipagens foram entregues como solicitadas em edital, com conformidade de 
tempo, opção de serem baixadas para computador e/ou celular. O espaço para o cliente também atende a necessidade e todo material 
recebido pode ser encontrado através do serviço de busca avançada, que permite avaliar informações por veículos, data, assunto e impacto. 
Os veículos e palavras chaves mencionados foram avaliados pela clipagem. A empresa está em conformidade com os itens mencionados em 
edital.”.  
 

A Pregoeira, portanto, declarou a licitante MIDIACLIP LTDA EPP vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira 

adjudicou o objeto pelo preço global arrematado de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais). 
 

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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