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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO  
PREGÃO Nº 074/2019(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00273.11.07.611.2019 
 
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta minutos, 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, Michelle Silva Vasconcelos e equipe de apoio 

que abaixo assinam designados pelo Decreto 7030/2019, a Sessão para dar seguimento à licitação na Modalidade Pregão n.º 074/2019, na forma 

(PRESENCIAL), cujo objeto é a Aquisição, através do sistema de Registro de Preço, de vestuários esportivos para atender a demanda das modalidades 

assistidas pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – SEJUV.  

 
A Pregoeira iniciou a Sessão informando que no dia 25/04/2019, foi recepcionada no endereço da COMPEL, as amostras referentes aos Lotes 01 e 02 
arrematados pela licitante TRINCA ESPORTE LTDA-EPP e lotes 03 e 04 arrematados pela licitante JULIANA LEITE GAMA DOREA-EPP, portanto em 
tempo hábil a convocação.  
 
Ato continuo a Pregoeira confrontou as amostras entregues com o protocolo de entrega e constatou que a licitante TRINCA ESPORTE LTDA-EPP não 
entregou todas as amostras descritas em seu protocolo para o lote 02. Em seguida a Pregoeira entrou em contato com a licitante relatando o ocorrido e a 
mesma afirmou que já sabia do fato. Diante do exposto a Pregoeira desclassificou a proposta da licitante TRINCA ESPORTE LTDA-EPP para o lote 02 e 
encaminhou as amostras dos lotes 01, 03 e 04 para secretaria solicitante para análise e parecer. 
 
Em 30/04/2019 a Pregoeira recebeu o parecer emitida pela SEJUV no qual APROVOU as amostras referentes aos lotes 01, 03 e 04. 
 

Dando seguimento a sessão a Pregoeira e Equipe de apoio convoca todas as licitantes participantes do referido pregão para a sessão de 

Reabertura que será realizada no dia 06/05/2019 as 09:00horas para que nesta sessão possa abrir o envelope de habilitação da próxima licitante 

em preço e nesta mesma sessão convocar se habilitado a empresa para apresentar a amostra conforme prazo estabelecido em 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>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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