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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 097/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00511.11.07.611.2017 
 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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, Ana 
Carolina da Silva dos Santos e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a sessão concernente à 
licitação na Modalidade Pregão n.º 097/2017, na forma Presencial, cujo objeto é  a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços  de calibração dos equipamentos avaliação de ruído (dosímetro e seu calibrador) e de avaliação de calor 
(medidor de stress térmico) da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA. 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informa que a sessão de abertura do dia 30/11/2017 fora suspensa para  nova pesquisa 
de mercado, em virtude do valor apresentado pela licitante está acima do estimado. A Pregoeira solicitou que a Secretaria 
requisitante nos informasse da continuidade ou não do referido certame. A Secretaria de Administração informou que diante da " 
única empresa interessada no certame, ficou muito além das nossas cotações, solicito arquivar o mesmo". A Pregoeira com base 
no documento emitido pela Secad e como o valor apresentado pela única licitante EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP 
COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO LTDA  - EPP foi de 3.940,00( três mil novecentos e quarenta reais) 
acima do estimado pela Administração que é de R$ 657,34(seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e por 
não haver mais propostas para este certame o mesmo será FRACASSADO. 
 
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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