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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 067/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00263.11.07.611.2016 
 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, na sala da Comissão Central Permanente de 

Licitação - 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, designados pelo Decreto 6.524/2016, se reuniu para análise do 

documento de habilitação em cumprimento à diligência do dia 20/09/2016 de acordo com o que preceitua Art. 27, § 6º da Lei Municipal 803/2007, 

apresentado pela licitante TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP, referente ao Pregão Presencial nº 067/2016 - COMPEL, cujo objeto 

é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das centrais telefônicas CPCT's tipo PABX e da 

rede de telefonia própria da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
 

........................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 20/09/2016........................................................................................ 
(...) 
 

A licitante TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP ofertou o menor preço global de R$ 177.650,00 (cento e setenta e sete mil seiscentos 

e cinqüenta reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. A Pregoeira e sua 

equipe de apoio procederam com abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, e após análise e conferencia das autenticidades dos 

documentos emitidos via internet e dos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais, a Pregoeira verificou que a licitante não 

apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA do responsável técnico. A Pregoeira com base no que preceitua o art. 27, §6º da Lei 

Municipal 803/2007, concedeu o prazo de 2 (dois) dias úteis, como medida saneadora para a apresentação da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 

Física – CREA do responsável técnico por se tratar de situação fática ou jurídica já existente na data de apresentação da proposta. Dada a palavra aos 

licitantes para fins de questionamentos, nada tiveram a declarar. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP 177.650,00 SUSPENSO LEI 803/2007 - DILIGÊNCIA 
 

A Pregoeira comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preços na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 

contadas do encerramento desta sessão (10h). 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato pela licitante vencedora.  
 

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>. 
  

(...) 

.................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 20/09/2016............................................................................. 
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A Pregoeira iniciou a sessão informando aos membros/suplentes que em 21/09/2016 ás 10h48min, a licitante TELIX TELEINFORMÁTICA E 

TRANSPORTES LTDA - EPP apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA do responsável técnico, em atendimento a diligência 

efetuada no dia 20/09/2016 na sessão de abertura. 

 

A Pregoeira e a sua equipe de apoio, após análise e verificação da autenticidade da referida certidão, bem como os demais documentos à luz do instrumento 

convocatório, decidiram pela HABILITAÇÃO, da licitante TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP, por atender às exigências do edital, 

estando, portanto declarada vencedora para este lote.  

 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE 
ÚNICO 

VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL 
 DO LOTE (R$) 

SITUAÇÃO DO 
 LOTE 

TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP 177.650,00 PRAZO RECURSAL 

 

Dessa forma, fica aberto o prazo recursal, previsto no inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei 10.520/2002. Nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a 

presente ata que vai assinada por todos os presentes. 

 

Os envelopes n.º 02 – Documentos de Habilitação que tiveram seus lacres rubricados pelos licitantes continuam sob a guarda da Comissão até a reabertura 

da sessão.   

 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS> e 
no campo <Noticias>. 
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