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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 041/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00152.11.07.611.2019 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 

CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada 

a Reabertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 041/2019, na forma Presencial, cujo objeto é o Contratação de Empresa Especializada para Impressão e 

Confecção do Referencial Curricular  Pedagógico, sob a condução da Pregoeira, Ana Carolina da Silva dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, 

designados pelo Decreto 7.030/2019.  

 

................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/03/2019 .................................................................... 

 

A Pregoeira informa que na Ata de Abertura realizada no dia 15/03/2019, após disputa de preços, a licitante arrematante  EDIGRAFICA GRAFICA E 

EDITORA LTDA ofertou o menor preço global de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira informou 

que a licitante arrematadora do lote teria o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação da amostra e planilha de composição de custos, ficando a 

declaração de vencedor e adjudicação do lote condicionada aprovação da amostra e  da planilha. A Pregoeira esclarece que a solicitação da planilha fora 

devido ao preço ofertado está em média abaixo de 65% do valor estimado pela Administração. 

 

A Pregoeira e equipe de apoio, informam que a referida licitante NÃO entregou a amostra/planilha de composição de custos dentro do prazo estipulado 

em Edital. A Pregoeira e equipe de apoio DESCLASSIFICA  a proposta apresenta pela licitante pelos motivos acima. Diante dos fatos A Pregoeira e Equipe 

de apoio convoca/informa a data da Reabertura da Sessão para o dia 25/03/2019 as 14:00horas para que nesta sessão possa abrir o envelope de 

habilitação da próxima licitante(SEGUNDA COLOCADA) em preço e nesta mesma sessão convocar se habilitado a referida empresa para 

apresentar a amostra conforme prazo estabelecido em Edital. 

 
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>. 
 

 

................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/03/2019  E INICIO DO DIA 25/03/2019................................................... 
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Dando seguimento à sessão a Pregoeira informa que comparecerem a sessão de Reabertura os representantes das licitantes: BOXFORTE COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA – ME e ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA – EPP, já credenciados na sessão de Abertura. 

 

 A Pregoeira informa os valores das propostas de preços apresentadas abaixo e dando seguimento a sessão procederá com a negociação direta e abertura 

do envelope de habilitação. 

 

EMPRESAS 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 
EDIGRAFICA GRAFICA LTDA  49.000,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
BOXFORTE COMERCIO  - ME 120.000,00 S/LANCE  
ALGRAF SERVIÇOS - ME 126.000,00 S/LANCE  
ARTES GRAFICA - EPP 130.000,00   
LAFAYETTE MORAES – ME 143.800,00   
 
A Pregoeira procedeu com a negociação direta com a licitante segunda colocada em preço BOXFORTE COMERCIO - ME  que ofertou o menor preço global 

de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e pelo mesmo foi dito que não pode baixar o valor ofertado e como o referido valor se encontra dentro do 

estimado pela Administração,  sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira e 

equipe de apoio verificou que não consta o numero do CNPJ no Contrato Social, diante dos fatos procedeu diligencia junto ao JUCEB(documento acostado 

aos autos) e verificou que a situação da referida licitante se encontra COM REGISTRO ATIVO, ademais o CNPJ que consta na JUCEB é o mesmo que 

consta em todas as certidões apresentadas, procedendo assim com a habilitação, por atender às exigências do edital. A Pregoeira informa que a licitante 

arrematadora do lote terá o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação da amostra, ficando a declaração de vencedor e adjudicação do lote 

condicionada aprovação da amostra. 

 

O Representante da licitante ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA – EPP solicitou que constasse em Ata o que segue: “ interesse de sua 

manifestação tempestivamente tendo em vista que a licitante  não apresentou documentos comprobatórios relativos ao CNAE como editor de livros nem 

comprovação através de atestado de capacidade técnica de que já editou e imprimiu e encadernou livro semelhante ao que ora está sendo licitando” 

 

O Representante da licitante BOXFORTE COMERCIO - ME  solicitou que constasse em Ata o que segue: “que o atestado de capacidade atende ao que foi 

pedido no edital e consta nas atividades o que é solicitado no edital e também que no Edital não solicita o CNPJ no contrato social e o mesmo não houve 

alteração contratual ” 

 

 A Pregoeira e equipe de apoio diante dos fatos informa que a licitante BOXFORTE COMERCIO - ME  arrematante apresentou CNAE 1813-0/99 – 

impressão de material para outros usos, e que os atestados de capacidade técnica apresentam descrição dos serviços compatíveis e pertinentes ao 

objeto da referida licitação. 
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Dessa forma, a Pregoeira suspendeu a sessão as 15:04h para o lote 01. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/apoio 

 
 

Ana Carolina da Silva dos Santos 
Pregoeira 

 
 

Aracele Santos de Oliveira 
Apoio 

 
 

Ana Carolina Iglesias de S. R. 
Santana 

Apoio 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
BOXFORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME RENATO AUGUSTO ROCHA E ROCHA  (71) 99677-6363  
ARTES GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP CLODOMIRO ALVES DE SOUZA (71) 3377-6520  

 
 


