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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 041/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00152.11.07.611.2019 
 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às dez 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 Ana Carolina da Silva dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 

7.030/2019, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 

041/2019, na forma Presencial, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para Impressão e Confecção do Referencial 

Curricular  Pedagógico. 
 

A Pregoeira informa que na Ata de Abertura realizada no dia 15/03/2019, após disputa de preços, a licitante arrematante  

EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA ofertou o menor preço global de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), dentro do 

estimado pela Administração. A Pregoeira informou que a licitante arrematadora do lote teria o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação da amostra e planilha de composição de custos, ficando a declaração de vencedor e adjudicação do lote 

condicionada aprovação da amostra e  da planilha. A Pregoeira esclarece que a solicitação da planilha fora devido ao preço 

ofertado está em média abaixo de 65% do valor estimado pela Administração. 
 

A Pregoeira e equipe de apoio, informam que a referida licitante NÃO entregou a amostra/planilha de composição de custos 

dentro do prazo estipulado em Edital. A Pregoeira e equipe de apoio DESCLASSIFICA  a proposta apresenta pela licitante pelos 

motivos acima. Diante dos fatos A Pregoeira e Equipe de apoio convoca/informa a data da Reabertura da Sessão para o dia 

25/03/2019 as 14:00horas para que nesta sessão possa abrir o envelope de habilitação da próxima licitante(SEGUNDA 

COLOCADA) em preço e nesta mesma sessão convocar se habilitado a referida empresa para apresentar a amostra 

conforme prazo estabelecido em Edital. 
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A data da sessão de reabertura para o lote ou a divulgação do resultado, deverá ser acompanhada no Portal de Compras de 

Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da 

falta de acompanhamento. 

 

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. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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