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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO (3) 
PREGÃO Nº 018/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00794.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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, Ana Carolina 
Santos e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.846/2018, a sessão concernente à licitação na Modalidade Pregão 
n.º 018/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para o serviço de locação, montagem e desmontagem de toldos e cortinas 
para serem utilizados pela Administração Pública Municipal. 
 
Informamos que após julgar PROCEDENTE o recurso interposto pela licitante LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS 
LTDA - ME, a Pregoeira desclassificou a proposta de preços apresentada pela licitante TOTAL LOCAÇÕES LTDA  para o  Lote 01 em razão 
de sua proposta/planilha de composição de custos ter sido reprovada, após reanálise feita pela Secretaria de Governo – SEGOV, através da 
Coordenação de Eventos, responsável pela análise das planilhas de composições e parecer, conforme consta acostado aos autos. 
 
Em decorrência da desclassificação da proposta de preços da licitante TOTAL LOCAÇÕES LTDA  o que torna sem efeito a decisão que 
habilitou a licitante arrematadora do lote 01. Diante dos fatos a Pregoeira  solicita que a licitante quinta colocada em preço do Lote 01 
LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TOLDOS LTDA - ME para que,  apresente a Planilha de Composição de Custos no 
prazo de 02(dois) úteis contados após o término desta Sessão de Reunião( 15:50h) 
 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
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 a sessão e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
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