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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 027/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00028.11.07.611.2018 
 
 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze 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, Wadna Cheile Melo 
Aragão e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a sessão concernente à licitação na Modalidade Pregão 
n.º 027/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores 
com instalação e sinalização, para atender as demandas dos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, Bahia. 
 
 
Informamos que em cumprimento a diligência a empresa PHM CONSRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO EIRELI, no dia 22/02/2018, às 
11h41min, apresentou o contrato de prestação de serviço do profissional Jonei Marques da Costa, Engenheiro em Segurança do Trabalho. 
Sendo assim, após a conferência do documento diligenciado e demais documentos de habilitação apresentados pela licitante PHM 
CONSRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO EIRELI, bem como a conferência e autenticidade dos documentos emitidos via internet, a 
Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital. 
 
 
Diante do exposto fica, desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis. Informamos ainda que o documento encontra-se na Comissão 
para vistas. 
 
 
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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