
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DE JULGAMENTO FINAL 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016 
PROCESSO Nº 00831.11.07.611.2016  

 
 
Trata-se de julgamento final do processo em epígrafe que tem por objeto o objeto é Chamada Pública para 
aquisição de gêneros alimentícios (carne de frango tipo coxa e sobrecoxa, filé de Tilápia), destinados à alimentação 
escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do município de Camaçari-BA. 
 
A publicidade da presente Chamada Pública ocorreu mediante publicação do edital em referência, no Diário Oficial 
do Estado n.º 22.069, Diário Oficial da União n.º 232 de 05/12/2016 e no Jornal A Tarde (edição de 03/12/2016) e 
por meio eletrônico, no endereço www.compras.camacari.ba.gov.br. 
 
Do dia 06/12/2016 ao dia 26/12/2016 ficou aberto o prazo para entrega e recebimento dos envelopes contendo os 
documentos da chamada pública e ficou marcado para o dia 27/12/2016, 9 horas a abertura dos envelopes. Apenas um grupo 
formal entregou envelope para o lote 01: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. O lote 02 foi DESERTO. No dia 
27/12/2016 foi realizada abertura dos envelopes e não houve representante credenciado na sessão. A Comissão 
Técnica de Alimentação Escolar aprovou as amostras e documentação técnica. O grupo formal foi HABILITADO e aberto o 
prazo recursal. No dia 29/12/2016 o grupo formal declinou de prazo recursal. 
 
Diante do exposto, o grupo formal COOPERATIVA LANGUIRU LTDA foi declarado vencedor. 
 
A Presidente da Comissão de acordo com as condições fixadas no Edital e nos termos da legislação vigente, 
recomenda a Autoridade Competente a homologação do objeto da Chamada Pública, se assim entender, ao grupo 
formal COOPERATIVA LANGUIRU LTDA, para o lote 01, praticando os preços fixados no edital. 
 
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>. 
 
Sendo assim, encaminhamos o presente processo ao Exmo. Prefeito, para homologar o presente credenciamento, se 
assim entender.  
 
Camaçari, 29 de dezembro de 2016. 
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