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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO (07) 
PREGÃO Nº 069/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00494.11.07.611.2017 
 
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, 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, Priscila Lins dos Santos e 
equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão concernente 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 a sessão, a Pregoeira informou o resultado da análise realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude, conforme 
relatório acostado ao Processo Administrativo: 
 
LOTE 01 (TROFÉUS E MEDALHAS) 

LICITANTE RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 
PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME Aprovada - 
 
LOTE 02 (BOLAS) 

LICITANTE RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME Reprovada 

O item 04 do lote, bola para futevôlei, não atende as 
especificações do Edital por não possuir tecnologia 
termotec; o item 10, bola de futebol de areia, não atende as 
especificações do edital, por não possuir tecnologia 
termotec e por não possuir miolo slip system removível e 
lubrificado. 

 
LOTE 01 
 
Referente a questionamento realizado pela licitante COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA EPP na sessão de 01/12/2017, a Pregoeira 
informa como todas as propostas de preço foram desclassificadas, baseada na Lei Municipal 803/2007, Art. 28, que diz “se todas as propostas 
forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis aos 
licitantes para apresentação de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou 
inabilitação, facultada, nos casos de convite e pregão, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis” e com fulcro na Lei Federal 8.666/2016, 
Art. 48., § 3º, oportunizou todas as licitantes a apresentarem novas propostas de preço bem como amostras. Nesse sentido, a aprovação das 
amostras passa a ser critério de classificação de propostas sendo necessária sua aprovação. Em relação a licitante JULIANA LEITE GAMA 
DOREA EPP, que informou suas amostras são as mesmas já apresentadas anteriormente, a Pregoeira informa que as mesmas encontram-se 
reprovadas pelos motivos já expostos.  
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Após a aprovação das amostras da licitante PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME, esta Comissão adjudica o objeto do referido lote a mesma 
pelo valor global de R$ 236.230,00 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e trinta reais). Fica, desde já, marcada sessão de reabertura para 
o dia 14/12/2017 às 14h00min para abertura do Envelope n.º 02 – Documentos de Habilitação da licitante arrematadora. 
 
LOTE 02  
 
Visando garantir o princípio da isonomia, esta Comissão oportunizou a licitante PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME a apresentar proposta 
reformulada cobrindo ou igualando o valor ofertado pela licitante JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP, juntamente com suas amostras. No 
entanto, após análise das amostras realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude, as mesmas foram reprovadas. Visando garantir 
os princípios inerentes a Administração Pública, tais como: economicidade, garantia da proposta mais vantajosa, bem como da celeridade, esta 
Comissão, bem como a Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude, entende que, apesar da cor do item 03 (bola de voleibol) apresentado pela 
licitante JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP ser diferente do solicitado em Edital, tal fato não gera nenhum prejuízo para a Administração 
Pública.  
 
A Pregoeira adjudica o objeto do referido lote a licitante JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP pelo valor global de R$ 184.950,00 (cento e 
oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais), Fica, desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis.  
 
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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