
 
 
 

ATA DE REUNIÃO PP 127-2017 (4) - Página 1 de 1 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO (4) 
PREGÃO Nº 127/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00749.11.07.611.2017 
 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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 Santos e equipe 
de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a sessão concernente à licitação na Modalidade Pregão n.º 127/2017, na 
forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de material de limpeza (Papel Higiênico) para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
 
A Pregoeira informa que com a finalidade em dar celeridade ao processo licitatório solicitou que as licitantes 2º e 3º colocadas CASA 
ATLANTICO EIRELI – ME  e  A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME apresentassem amostras para que fossem analisadas pela Secretaria 
de Administração – SECAD, através da Coordenação de Serviços e Gestão de Contratos. Em decorrência da analise que APROVOU as 
amostras apresentadas pelas referidas licitantes a Pregoeira marca a sessão de Reabertura para que seja feito nova negociação direta com a 
licitante 2ª colocada em preço CASA ATLANTICO EIRELI – ME  visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração conforme 
disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002.  
 
Fica desde já marcada a sessão de Reabertura para o dia 23/02/2018 as 14H00min 
 
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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