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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO III 
PREGÃO Nº077/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00436.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete às quinze 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 Maria José Nery Costa e Equipe de Apoio 
que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na 
Modalidade Pregão n.º 077/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (estação de 
trabalho tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV e All In one), visando futuras contratações de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal, A 
Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 27/11/2017 realizada  ás nove horas e trinta minutos: 
 
(...) 
 
A empresa LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA solicitou em sua interposição de recursos que a comissão de licitação 
(COMPEL) fizesse uma diligência para que seja confirmada a veracidade da carta emitida pela TPV (OAC) em nome LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. 
 
(...) 
 
Para dar prosseguimento ao pregão em epigrafe, a Pregoeira realizou diligência por meio eletrônico(paulo.medeiros@aoc.com) encaminhando e-mail,  a fim 
de verificar sobre a veracidade da declaração emitida pela empresa TPC VISION INNOVATOR  pelo senhor Paulo  Medeiros (gerente nacional de vendas  - 
Gov – AOC Monitores Ltda)   em 06 de fevereiro de 2017 à empresa  LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. 
 
 
Diante do exposto estamos aguardando uma resposta da empresa TPC VISION INNOVATOR acerca da diligência solicitada. 
 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 

 

 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/apoio 

Maria José Nery Costa 
Pregoeira 

Christian Morais Pinheiro 
Apoio 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Apoio 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

 


