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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00289.11.07.611.2019 
 
Aos oito dias do mês novembro de onze do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a 
condução da Pregoeira Aricele Guimaraes Machado Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7166/2019, a sessão para 
dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 219/2019 – (PRESENCIAL), cujo objeto é a Aquisição 
de Cestas Natalinas e Frangos a ser distribuídos aos beneficiários dos Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPC, que estão cadastradas 
no CRAS, CONVIVER, CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo Serviço Social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari/BA.  
 

A Pregoeira iniciou a sessão informando que em virtude dos questionamentos realizados na sessão de reabertura, foram identificados equívocos no que se 
refere as exigências estabelecidas no edital e na análise técnica para fins de classificação das propostas dos licitantes.  
 
Como consequência, os referidos equívocos identificados acarretaram a eliminação de todos licitantes, de modo que restaram prejudicadas a ampla 
concorrência e o tratamento isonômico no certame.  
 
Dessa forma, é imperiosa a necessidade de que seja de ajustado o termo de referencia e garantida a aplicação dos princípios acima mencionados, visando a 
participação do maior numero de licitantes possível, o que possibilitara a obtenção da melhor proposta pela Administração Pública.    
 
Diante do exposto, a Pregoeira, à luz dos elementos que integram os presentes autos, declara, FRACASSADOS os lotes 01 e 02 da presente licitação: 

 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 # #                                                    FRACASSADO  

02 # # FRACASSADO 

 

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. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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