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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO II 
PREGÃO Nº 031/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00085.11.07.611.2019 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis 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, Michelle Silva Vasconcelos e equipe de 
apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 7030/2019, a sessão para dar prosseguimento a Licitação na Modalidade Pregão n.º 031/2019, na 
forma Eletrônica, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios (maçã individualizada, banana individualizada e melão) 

destinados à alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
 

LICITANTE: COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 

LOTES RESULTADO DA ANÁLISE  DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

01  REPROVADO 
Não apresentou identificação da empresa na ROTULAGEM da amostra e não 
apresentou a marca do produto. 

02 REPROVADO 

Não apresentou identificação da empresa na ROTULAGEM da amostra e não 
apresentou a marca do produto. 
No rotulo do produto descreve uma maça da categoria FUJI. Entretanto na embalagem 
a amostra é de uma maçã da categoria gala. 

 

Ato continuo a Pregoeira e equipe de apoio informam que após ter sido REPROVADA as amostras apresentadas pela licitante COLT 

EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, a Pregoeira DESCLASSIFICA as propostas de preço da referida empresa para os lote 01 e 02. Diante dos fatos FICA 

MARCADO A NOVA DATA PARA REABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA 02/05/2019 as 09:00horas para dar andamento aos tramites licitatórios. 

 

A data da sessão de reabertura e/ou divulgação do resultado, deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari 

(www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 

 

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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