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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 113/2017(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00683.11.07.611.2017 
 
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 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, Wadna Cheile Melo Aragão e equipe de apoio que 
abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para convocação da licitante melhor classificada em preço concernentes à licitação na 
Modalidade Pregão n.º 113/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de material de consumo (papel toalha, luva latex 
tamanhos p, m e g) visando futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
 
Conforme exigido no disposto do Anexo II - Proposta de Preços - A licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar 
amostra do item (s)/lote(s). A apresentação da amostra e sua aprovação é condicionante para a adjudicação da empresa classificada em 1º lugar. A amostra 
deverá ser protocolado na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMMOND, S/N°, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, 
BAHIA, CEP: 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. A licitante deverá apresentar amostra em conformidade com a proposta 
apresentada e com as especificações do Edital.  
 
LOTES 01, 02, 03 e 04: 
 
EMPRESA:  
R. CLEAN COMERCIAL EIRELI 
 
Em tempo, informamos que as amostras deverão ser apresentadas conforme especificações definidas no Termo de Referência, devidamente identificadas 
com o nome da licitante.  
 
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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