
 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 060/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00498.11.07.611.2017 
 
Aos vinte um dias dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às oito 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 Monique de Jesus Fonseca, e equipe de 
Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento à licitação na Modalidade Pregão n.º 034/2017, na forma 
Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa, por licitação, para prestação de serviços de recrutamento, treinamento, gerenciamento e 
supervisão de estágios, visando possibilitar oportunidades de aperfeiçoamento da formação profissional de estudantes que estejam frequentando 
o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, nas unidades administrativas da prefeitura municipal de 
Camaçari. 

..................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/09/2017.................................................................................. 
 

(...) 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE  
PREÇOS (R$) 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE 48.000,00 
CIDE – CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO 72.000,00 
ÂNIMA SERVIÇOS EMPREENDEDORES LTDA ME 96.000,00 
INSTITUTO CRESCER PARA A CIDADANIA  161.413.020,00 
METÓDO RH GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 252.000,00 

 
 

(...) 
 

A licitante ÂNIMA SERVIÇOS EMPREENDEDORES LTDA ME ofertou o menor preço global de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A Pregoeira e sua 
equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet, procederam com a habilitação da empresa 
ÂNIMA SERVIÇOS EMPREENDEDORES LTDA ME, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para o referido lote.  
 

Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, o representante da empresa CIDE – CAPACITAÇÃO 
INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, manifesta a intenção de interpor recurso quanto ao credenciamento, proposta de preços e habilitação da licitante 
arrematadora.  O representante da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE, questiona a não apresentação do Alvará de Licença 
e Funcionamento, constante no item 7 – Obrigações da Contratada, Anexo I do edital. As demais participantes nada tiveram a declarar. Desde já fica aberto o 
prazo recursal 
 
(...) 

............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/09/2017.............................................................. 
 
Em resposta ao questionamento da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA – CIEE, a Pregoeira informa que a exigência constante no 
item 7 – Obrigações da Contratada, Anexo I do edital, deverá ser atendida na execução dos serviços. Do exposto, decorrido o prazo recursal, a licitante CIDE 
– CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, não apresentou a peça recursal. Ato contínuo a Pregoeira ratifica a declaração que empresa 
ÂNIMA SERVIÇOS EMPREENDEDORES LTDA ME, é a vencedora do lote único, por atender às exigências do edital. 
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Face ao exposto, segue o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL  
DO LOTE (R$) 

SITUAÇÃO  
DO LOTE 

ÚNICO ÂNIMA SERVIÇOS EMPREENDEDORES LTDA ME 25.000,00 VENCEDOR 

 
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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