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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 088/2017(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00564.11.07.611.2017 
 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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 Wadna Cheile Melo Aragão, e 
equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6769/2017, a sessão para convocação da licitante para apresentar revalidação da proposta de 
preços concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 088/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de material 
de limpeza (detergente 500 ml, inseticida aerosol, cera líquida bombona de 5 litros e aromatizador de ar), para futuras contratações e conveniência 
e necessidade da Administração Municipal. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo do dia 21/12/2017:  
 

................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/12/2017 ................................................................................. 
(...) 
 

A Pregoeira informa que compareceram a esta sessão os representantes legais das empresas: 1. A BAHIANA EMBALAGENS LTDA EPP (Representante 
legal: Celso Luiz Rodrigues Cerqueira); 2. LUCIANO F COSTA EPP (Representante legal: Luciano Freitas Costa), já credenciados na sessão de Abertura. 
 

LOTE 04 
 

Considerando que a empresa RITHEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, está impedida de contratar e licitar com todos os órgãos da Administração 
Pública em qualquer de suas esferas.  
 

A Pregoeira não pode fazer negociação direta com o próximo classificado em preços, a licitante REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, que ofertou 
o menor preço unitário de R$ 6,50, pois o mesmo não se encontra presente na sessão. A Pregoeira aceitou o preço ofertado pela referida licitante por estar 
dentro do estimado pela Administração, e ressalta que a mesma já está habilitada no presente certame, estando portanto declarada vencedora para este lote. 
Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A 
Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

LOTE SITUAÇÃO DO 
LOTE 

SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA DO 

PRODUTO QTDE UF PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

04 ADJUDICADO PROMITENTE FORNECEDOR 
REYLIMP MATERIAIS DE 
LIMPEZA LTDA EPP 

03.275.718/0001-89 ULTRA FRESH 20.246 UN 6,50 
 

................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/12/2017 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 22/12/2017......................................... 
 

Considerando que a licitante REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, foi declarada vencedora para o lote 04, a Pregoeira convoca a referida 
empresa para que apresente a revalidação da proposta de preços no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, por igual período nos termos e condições da 
proposta apresentada em 31/10/2017.  
 

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>. 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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