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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 001/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00721.11.07.611.2017 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito às quatorze 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 Christian Moraes Pinheiro e Equipe de Apoio que 
abaixo assinam, designado pelo Decreto 6828/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na 
Modalidade Pregão n.º 001/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito 
tipo rosquinha, biscoito cream crack, biscoito maisena) 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, a Pregoeira abriu a sessão informando 
o resultado da convocação do dia 05/02/2018 para apresentação das amostras: 
 
 
Onde-se lê: 
 
(...) 
 

Informamos que os representantes das licitantes LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (lotes 01,02 e 03) e GMX COMERCIO E 
EMPREENDIEMTNOS LTDA – ME (lote 02 e 03) atenderam a convocação em tempo hábil e apresentaram suas amostras conforme solicitado em Edital e 
em seguida será encaminhado para analise e parecer técnico dos nutricionista da Coordenação de Merenda Escolar da Secretaria de Educação. 
 

(...) 
 

Leia-se: 
 
(...) 
 

Informamos que os representantes das licitantes LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (lotes 01,02 e 03) e GMX COMERCIO E 
EMPREENDIEMTNOS LTDA – ME (lote 01 e 02) atenderam a convocação em tempo hábil e apresentaram suas amostras conforme solicitado em Edital e 
em seguida será encaminhado para analise e parecer técnico dos nutricionista da Coordenação de Merenda Escolar da Secretaria de Educação. 
 

(...) 
 
 

 
Christian Moraes Pinheiro 
Pregoeira da COMPEL 


