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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 085/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00565.11.07.611.2017 
 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta 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, Monique de 
Jesus Fonseca e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento em decorrência da 

analise dos documentos de habilitação da empresa G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, concernentes à licitação na Modalidade 

Pregão n.º 085/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de eletrodoméstico (fogão 4 e 5 queimadores, tv de 
32" e 42", refrigerador de 260L  e 360L,   refrigerador frigobar 120l), para futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Municipal. 
 
.................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 01/11/2017................................................................................ 

 

(...) 

 

A licitante G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME ofertou o menor preço unitário no valor de R$ 1.828,53 (hum mil e oitocentos e 
vinte oito reais e cinquenta e três centavos), acima do estimado pela administração. A Pregoeira realizou negociação direta com o representante 

legal da licitante e pelo mesmo foi dito que poderia reduzir seu valor inicialmente ofertado para R$ 1.662,30 (hum mil seiscentos e trinta e dois 
reais e trinta centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira e sua equipe de apoio 

procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia 

simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, a Pregoeira com base no Art. 27, parágrafos §5º e §6°, respectivamente 

da Lei Municipal 803/2007, como medida saneadora, resolveu conceder o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação desta Ata, para 

que seja realizada a diligência destinada a esclarecer o fornecimento dos materiais constantes no Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela 

empresa Supermercado Santa Terezinha. Em tempo a Pregoeira informa que o presente lote ficará suspenso até o atendimento da diligencia. 

 

(...) 

 

............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 01/11/2017................................................................ 
 
Inicialmente a Pregoeira esclarece que realizou diligência a fim de esclarecer e complementar a instrução do processo no que se refere ao Atestado 

de Capacidade Técnica fornecido pela empresa Supermercado Santa Terezinha, apresentado pela licitante G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E 
SERVIÇOS LTDA ME, para comprovação de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação.  
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Salientamos que a licitante G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, em 24/11/2017 apresentou o mesmo atestado de capacidade 

técnica, porém com assinatura e reconhecimento de firma do Sr. (Leandro Alves da Cruz), o qual está designado como (Sócio Proprietário – Diretor), 

atendendo a diligência de forma parcial. 

 

A Pregoeira salienta, que as exigências para qualificação técnica, constante no subitem 9.2.3 do instrumento convocatório, visa prover a 

Administração de elementos suficientes para garantir a satisfatoriedade da futura execução contratual, bem como verificar se a atividade 

desempenhada pela empresa é pertinente e compatível com objeto licitado, entretanto a empresa G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 
ME, apesar de fornecer o atestado exigido no subitem 9.2.3 alínea “a”, não atendeu ao pressuposto no que se refere à compatibilidade dos bens a 

serem adquiridos pela Administração. 

 

Do exposto, a Pregoeira e sua equipe de apoio decidiram pela inabilitação da licitante G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, por 

não atender a exigência no subitem 9.2.3 alínea “a” do edital. Dessa forma por não haver nenhuma proposta apta para darmos continuidades aos 

lotes 02, 03, 05, 06 e 07, a Pregoeira decidiu declarar os referidos lotes fracassados. Desde já, a Pregoeira informa fica aberto o prazo recursal 

previsto no inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002. 

 

A Pregoeira encerrou a sessão e nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. 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 – <Anexo>. 
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