
 

 

 

ATA DE REUNIAO PP 097-18 (4)8 - Página 1 de 1 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 097/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00511.11.07.611.2017 
 
Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 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, Jussara Souza de oliveira e equipe de apoio que abaixo assinam designados 
pelo Decreto 6.828/2018, a sessão concernente à licitação na Modalidade Pregão n.º 097/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para a 

aquisição de pilhas e baterias para atender as Unidades de Saúde do Município de Camaçari, Iniciamos a reunião com resumo da sessão do dia 05/11/2018. 
 

............................................................................... RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/11/2018............................................................................... 
(...) 
 

A Pregoeira informa, que a empresa NOVA FG DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, com base na Portaria, nº 281/20018 e em consonância com 

Parecer nº 3083/2018 da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, foi penalizada, estando suspensa o direito de licitar e assinar contrato com o Município 

de Camaçari-BA, com isso perdendo o direito a adjudicação dos lotes 01,05 e 06. Diante do exposto, convocamos a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS 

DE ESCRITORIO LTDA-EPP,  segunda colocada em preço manifeste interesse em arrematar dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, os referidos lotes acima, 

bem como enviar a Proposta de preço atualizada.  

Em tempo, informo que a empresa já se encontra habilitada nos lotes 03 e 04, estando em conformidade a proposta de preço, ocorrerá uma nova convocação para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços.  

 (...) 

......................................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/11/2018.........................................................................................  
 

Como suas amostras para os lotes 01; 05 e 06 foram aprovadas, conforme  parecer divulgado em ata de reunião do dia 17/09/2018  a Pregoeira declarou vencedora 
dos lotes 01 com o valor unitário de R$ 2,00 (dois reais); lote 05 com o valor unitário R$9,50 (nove reais e cinquenta centavos) e o Lote 06 com o valor unitário de  
R$7,00 (sete reais) dentro do estimado pela Administração, sendo declarada vencedora para os lotes 01, 05 e 06, abrindo prazo recursal.  

 
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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