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ATA DE CONTINUIDADE DE SESSÃO PÚBLICA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 

 
Ao vigésimo sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 09h30min, a Pregoeira Monica 
Fabiane da Silva Sobrinho e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 297/2019 do Gabinete da 
Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico do TJ-Ba de 20/02/2019, reuniram-se em sessão pública ocorrida na Coordenação de Licitações, 
sala 104 do prédio sede do MPBA, para a continuidade da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
04/2019, objeto Prestação de serviços de gráfica offset, compreendendo confecção e entrega na capital e/ou 
Região Metropolitana de Salvador, conforme o edital e seus anexos.  
 
Considerando a desclassificação da única empresa presente à abertura da sessão pública, realizada no dia 
24/07/2019 às 09 horas, houve a decisão de suspensão da sessão para que, nos termos do art. 120, inciso 
XVIII, da Lei Estadual nº 9.433/2005, a empresa apresentasse nova proposta, na presente data. 
 
Reaberta a sessão pela Pregoeira, que fez a chamada da representante da empresa já credenciada na sessão 
do dia 24/07/2019, registrando na presente ata os dados desta, conforme quadro:  
 

EMPRESA REPRESENTANTE SITUAÇÃO TRIBUTAÇÃO 

PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS 

LTDA - CNPJ nº 16.089.567/0001-16 

Luciana Gusmão Santos 

Barreto 
PRESENTE EPP 

 
A representante procedeu a entrega de todos os envelopes – proposta de preços e habilitação. Aberto o 
conteúdo do envelope de proposta de preços, a Pregoeira fez a análise de seu conteúdo, juntamente com a 
equipe de apoio e também a representante da CECOM (unidade técnica/solicitante), Elen Filgueira.  
 
Estando a proposta de acordo com as exigências do edital, esta foi selecionada e registrada no painel de 
apuração. Considerando a presença de somente uma empresa licitante, restou inviabilizada a disputa. Por tal 
razão, ademais, nos termos do art. 120, XI, da Lei Estadual nº 9.433/2005, a Pregoeira realizou tentativa de 
negociação do preço inicialmente proposto pela licitante acima indicada, entretanto a empresa informou não 
haver possibilidade de redução do preço ofertado, indicando-o como preço final, nos seguintes termos: 
 

LOTE ÚNICO 

ORDEM LICITANTE 
VALOR GLOBAL EM R$ 

INICIAL FINAL 

1ª PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ nº 
16.089.567/0001-16 

298.100,00 298.100,00 

 
Em seguida, o valor global da única empresa classificada foi considerado aceitável pela CECOM do MPBA, 
representada na sessão pela servidora Elen Filgueira.  
 
Ato contínuo, a Pregoeira analisou os documentos de habilitação da PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA, CNPJ 16.089.567/0001-16, os quais foram apresentados de maneira regular em sua completude, 
inclusive no que tange ao cadastro SIMPAS/SAEB e aos atestados de qualificação técnica compatíveis com o 
objeto da licitação.  
 
Por tal razão, a Pregoeira constatou que a licitante classificada atendia as condições do edital e declarou 
HABILITADA e VENCEDORA do certame a referida empresa. Considerando que não houve alteração dos 
preços unitários e global ofertados e que a proposta ofertada, a qual estava conforme a Planilha de Cotação – 
ANEXO I do Edital, deixou-se de conceder prazo para apresentação de proposta ajustada.  
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Franqueada a palavra aos presentes, não houve manifestação de interposição de Recurso. Sendo assim, a 
Pregoeira ADJUDICOU o objeto da licitação à PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 
16.089.567/0001-16.  
 
Nada mais foi discutido. Lavrou-se a presente Ata, que foi lida e assinada pelos presentes. Salvador - Ba, 26 de 
julho de 2019. 
 
 

________________________ 

Monica Sobrinho 

Pregoeira 

 

 

________________________ 

Gerson Adriano Yamashita 

Eq. Apoio 

 

 

_______________________ 

Christian Heberth 

Eq. Apoio 

 

 

________________________ 

Elen Filgueira  

CECOM 

________________________ 

Fernanda Valentim 

CEAF 

 

 

 

Empresa/Representante: 
 

EMPRESA REPRESENTANTES ASSINATURA 

PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS 

LTDA - CNPJ nº 16.089.567/0001-16 

Luciana Gusmão 

Santos Barreto 
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