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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 069/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00494.11.07.611.2017 
 
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 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 a 
sessão para dar seguimento ao certame concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 069/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a Aquisição, através 
de Registro de Preço, de Material esportivo para atender às demandas da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que a licitante PERLA DOS SANTOS SPECHT ME compareceu com o mesmo representante já 
credenciado na sessão de abertura, conforme assinatura abaixo). 
 
LOTE 01 
 
A licitante PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME ofertou o menor preço global de R$ 236.230,00 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e trinta reais), 
dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. 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 procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este 
lote. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  
 

LOTE 
SITUAÇÃO 
DO LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ 

PREÇO  
GLOBAL (R$) 

01 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME 07.293.746/0001-80 236.230,00 

 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços pela licitante vencedora.  
 
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 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Ana Paula Souza Silva 
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Priscila Lins dos Santos 
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Licitante presente: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
PERLA DOS SANTOS SPECHT ME MARCOS ALVES DOS SANTOS (71) 3644-3234  
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