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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
ESTADO DA BAHIA 

 
ATA DE REABERTURA 

PREGÃO Nº 006/2022 (PRESENCIAL) – COPEL 
PROCESSO Nº 058/2022 

 
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala de Reunião da Câmara Municipal de Camaçari – CMC, Rua de 
Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 006/2022, na forma Presencial, 
cujo objeto é a Registro de preço para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de Material Gráfico e Comunicação 
Visual para divulgação das ações e projetos no âmbito da Câmara Municipal de Camaçari – BA, sob a condução do Pregoeiro Gilberto Santos Moreira e 
Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria 028/2022. 
 

........................................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 04/04/2022................................................................................. 
(...) 
 

EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

1ª RODADA 
C & M ARTES GRAFICAS EIRELI 3.355.769,50 DECLINA 
CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA 3.355.769,50 DECLINA 
SERVGRAF CRACHAS SERVICOS E COMERCIO LTDA 3.355.769,50 DECLINA 
ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA 3.355.769,50 DECLINA 
A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA 3.331.476,50 DECLINA 
COM'ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 1.703.620,00  

 
A licitante COM'ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA ofertou o menor preço global de R$ 1.703.620,00 (um milhão, setecentos e três mil e 
seiscentos e vinte reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, arrematadora do lote. o Pregoeiro classificou a proposta. 
 
Após análise da documentação, o Pregoeiro procedeu com a inabilitação da licitante COM'ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, por deixar de 
atender às exigências do item 9.2.4, alínea “b” do edital. 
 
O Pregoeiro suspendeu a sessão, marcando nova data de abertura para o dia 05 de abril de 2022, às 09:00h para prosseguir com a abertura dos envelopes de 
Habilitação dos remanescentes classificados. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos permanecem lacrados sob a guarda da comissão de licitação. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br). 
 
(...) 
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.........................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 04/04/2022 E INÍCIO DA SESSÃO DO DIA 05/04/2022.......................................................... 
 
Participou da sessão de reabertura o representante legal da licitante A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA, Sr. Pedro Barbosa Mateo, sendo credenciado na 
sessão de abertura.  
 
Dando seguimento à sessão, o Pregoeiro informou que a arrematação do lote passou para a 2ª colocada, a licitante a A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA.  
 
A licitante A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA ofertou o valor global de R$ 3.331.476,50 (três milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta 
e seis reais e cinquenta centavos). O Pregoeiro procedeu com a negociação direta e pelo representante foi dito que pode baixar o preço ofertado para R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), dentro do estimado pela Administração. O Pregoeiro classificou a proposta. Após análise da documentação o Pregoeiro 
procedeu com a inabilitação, por não atender às exigências do item 9.2.4, alínea “b” do edital e por apresentar Certidão Negativa de Débitos Federais vencida.  
 
A arrematação do lote passou para a 3ª colocada, a licitante a ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA.  
 
A licitante ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ofertou o valor global de R$ 3.355.769,50 (três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil 
setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). O Pregoeiro classificou a proposta por estar dentro do estimado. Após análise da documentação o 
Pregoeiro procedeu com a inabilitação, por não atender  o subitem 9.2.4 alínea “c” do edital, apresentando Certidão Negativa de Falência ou Concordata 
vencida. 
 
A arrematação do lote passou para a 4ª colocada, a licitante a SERVGRAF CRACHAS SERVICOS E COMERCIO LTDA.  
 
A licitante SERVGRAF CRACHAS SERVICOS E COMERCIO LTDA ofertou o valor global de R$ 3.355.769,50 (três milhões, trezentos e cinquenta e cinco 
mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). O Pregoeiro classificou a proposta por estar dentro do estimado. Após análise da documentação o 
Pregoeiro procedeu com a inabilitação, por não apresentar dentro do envelope Nº 02 os Documentos para Habilitação exigidos em edital. 
 
A arrematação do lote passou para a 5ª colocada, a licitante a CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA.  
 
A licitante CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA ofertou o valor global de R$ 3.355.769,50 (três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos 
e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). O Pregoeiro classificou a proposta por estar dentro do estimado. Após análise da documentação o Pregoeiro 
procedeu com a inabilitação, por apresentar as seguintes Certidões vencidas: 1) Negativa de Débitos Federais, 2) Negativa de Falência ou Concordata, 3) 
Certificado de Regularidade do FGTS e não apresentou a Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto. 
 
 
A arrematação do lote passou para a 6ª colocada, a licitante a C & M ARTES GRAFICAS EIRELI.  
 
A licitante C & M ARTES GRAFICAS EIRELI ofertou o valor global de R$ 3.355.769,50 (três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta centavos). O Pregoeiro classificou a proposta por estar dentro do estimado. Após análise da documentação o Pregoeiro 
procedeu com a inabilitação, por não apresentar dentro do envelope Nº 02 os Documentos para Habilitação exigidos em edital. 
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Diante do exposto e não havendo mais licitantes para este lote, o mesmo foi FRACASSADO. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 # # FRACASSADO 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página 
onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
 
Dessa forma, O Pregoeiro encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 
 
 

 
Gilberto Santos Moreira 

Pregoeiro 

 
 
 

Cássio Daniel de Brito Leal  
Apoio 

 
 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Apoio 

 
 
 

Aloisio Ribeiro Queiroz Junior 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA 
 

Pedro Barbosa Mateo 
 

 
(71) 99116-9586 

 

 
 
 
 


