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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 063/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00515.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e cinco dias dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, 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 Priscila Lins dos Santos e equipe de Apoio 
que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento à licitação na Modalidade Pregão n.º 063/2017, na forma 
Presencial, cujo objeto é a Registro de Preço para aquisição de impressos gráficos (formulários), para atender as necessidades dos diversos setores e unidades 
da Secretaria de Saúde. 
 
..................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 20/09/2017............................................................................................. 
 

(...) 
 

Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por solicitar aos licitantes que corrigissem os erros materiais 
irrelevantes. Em seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes para fins, vistas e rubricas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente a menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 604.535,80), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 01 proposta está dentro desse limite, sendo assim A Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) 
conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTAS DE 

PREÇOS (R$) 
LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 
NOEL DA SILVA ME 549.578,00 S/L S/NEGOCIAÇÃO 
GIRAMUNDO LTDA ME 654.170,00 S/L  
SERVGRAF LTDA ME 656.250,00 S/L  
ELIAS CRISPIM ME 687.120,00   
ARTES GRÁFICAS EPP 689.000,00   
GESLUZ GRÁFICA EPP 702.710,00   
ETIRÓTULOS LTDA -ME 720.950,00   
JAC EIRELI EPP 725.900,00   
QUALIGRAF EPP 757.230,00   
BASTOS COMÉRCIO ME  966.520,00   
 
A licitante NOEL DA SILVA VILELA FILHO ME ofertou o menor preço global de R$ 549.578,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS 
E SETENTA E OITO REAIS), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. A 
Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos 
apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da Demonstração dos Índices Contábeis a Pregoeira observou ausência do 
cálculo do grau de endividamento e incorreção no cálculo dos índices de liquidez geral e corrente. A Pregoeira informou que o referido documento retrata 
situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, uma vez que a licitante apresentou o Balanço Patrimonial e através do mesmo é 
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possível verificar a comprovação de boa saúde financeira da empresa. Para formalização do processo licitatório a Pregoeira com base no artigo 27 § 6º da 
Lei Municipal 803/2007 concedeu o prazo de 02 (dois) dias para que a empresa arrematadora do lote sanear o referido questionamento. A Pregoeira 
procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser 
julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  
 
(...) 
 
...............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 20/09/2017........................................................................ 
 
A Pregoeira informa que em tempo hábil, a licitante NOEL DA SILVA VILELA FILHO ME apresentou as Demonstrações Contábeis, atendendo a 
questionamento apontado em sessão de abertura.  Ato contínuo a Pregoeira ratifica a declaração que empresa NOEL DA SILVA VILELA FILHO ME, é a 
vencedora do lote único, por atender às exigências do edital. 
  
Face ao exposto, segue o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO NOEL DA SILVA VILELA FILHO ME 549.578,00 ADJUDICADO 
 

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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