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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO III 

PREGÃO Nº 051/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00162.11.07.611.2018 

 
Ao dezoito dias  do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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, designado pelo Decreto 6.846/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na 
Modalidade Pregão n.º 051/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço Contratação de empresa especializada para confecção de Mochilas, 
para composição do fardamento, a Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 03/04/2018: 
 
................................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 03/04/2018............................................................................................. 
(...) 
 

Conforme exigido no disposto do Anexo II - Proposta de Preços, a Pregoeira solicita a licitante SARA MOEMA CALLOU MATOS EIRELI EPP arrematadora 
do lote: 
 

No prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da publicação desta ATA, para apresentar amostra dos item (s)/lote (s), e deverão comprovar as 
características dos tecidos através dos laudos técnicos,  sendo estes laudos emitidos por entidades competentes credenciadas pelo INMETRO. 

Junto com os laudos técnicos deverá constar uma declaração, autorizando ao(s) Laboratório(s) emissor(es) dos Laudos Técnicos a comprovar a 
autenticidade, por solicitação direta da demandante. 
 
Deverão ser protocolados na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, 
CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. 
 
 (...) 
................................................................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 03/04/2018.......................................................................................... 
 

A Pregoeira Informou que o representante da licitante SARA MOEMA CALLOU MATOS EIRELI EPP atendeu a convocação em tempo hábil e apresentou 
suas amostras conforme solicitado em Edital, no entanto, a Pregoeira verificou que a licitante não apresentara o Laudo Técnico emitido por entidades 
competentes credenciadas pelo INMETRO. A Pregoeira diligenciou por e-mail a licitante para que apresentasse o Laudo Técnico até dia 12/04/2018, data 
final para apresentação do respectivo Laudo, porém, a licitante respondeu o e-mail informando que houve atraso por parte do Laboratório e que o Laudo só 
estaria pronto em quinze dias úteis. Diante do exposto, a Pregoeira torna sem efeito a habilitação da licitante SARA MOEMA CALLOU MATOS EIRELI EPP 
e resolve desclassificar sua proposta de preços para o lote único por não apresentar o Laudo junto com as amostras ferindo o disposto no anexo II do edital 
campo exigência.  

No intuito de dar celeridade ao processo licitatório e considerando que é facultado a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo e tendo em vista que o ano letivo 2018 já começou, a Pregoeira convoca as empresas abaixo 
relacionadas para no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da publicação desta ATA, para apresentar amostra dos item (s)/lote (s), e deverão 
comprovar as características dos tecidos através dos laudos técnicos,  sendo estes laudos emitidos por entidades competentes credenciadas pelo INMETRO. 

Junto com os laudos técnicos deverá constar uma declaração, autorizando ao(s) Laboratório(s) emissor(es) dos Laudos Técnicos a comprovar a 
autenticidade, por solicitação direta da demandante. 
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Deverão ser protocolados na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, 

BAHIA, CEP: 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. 

 

1. JN BOLSAS ME 2.147.200,00 
2. CDC INDÚSTRIA EPP 2.280.000,00 
3. PNK COMERCIO EIRELI 2.576.280,00 
4. UNIVERSO EIRELI 2.610.800,00 
5. MORGANA EIRELI 2.660.000,00 
6. EKUALO EIRELI – ME 2.681.280,00 
7. 2002 DISTRIBUIDORA E ME 2.839.600,00 
8. EBN – EMPRESA EIRELI  3.530.720,00 
9.  A BAHIANA EPP 3.741.600,00 
10. ULTRA FENIX EPP 3.784.000,00 
11. VILLAS EIRELI 3.794.600,00 
12. GGS INDUSTRIA LTDA 3.794.600,00 
13. PAPELON EPP 3.795.800,00 
14. DANFIT ME 3.796.000,00 
 

Salientamos que o não cumprimento da diligência, acarretará na desclassificação das respectivas propostas de preços, conforme preceitua o subitem 8.6 do 

edital. 
 

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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