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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO (08) 
PREGÃO Nº 069/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00494.11.07.611.2017 
 
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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. 

 

LOTE 02  
 

Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou que findado o prazo recursal de 03 (três) dias úteis e não havendo interposição de recurso, a Pregoeira adjudicou 

o objeto do lote a licitante JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP pelo preço global de R$ 184.950,00 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais). 
 

LOTE 03 
 
Durante análise do Processo Administrativo, a Pregoeira observou que a proposta reformulada da licitante arrematadora do referido lote, JULIANA LEITE GAMA 
DOREA EPP, apresentava itens com valores unitários acima do estimado pela Administração (item 01: mesa de tênis e item 05: suporte para tênis de mesa), além da 
mesma encontrar-se vencida. A Pregoeira encontrou em contato com a licitante que informou não ter interesse em revalidar sua proposta e que não havia 
possibilidade de adequar seus valores aos estimados pela Administração. Como esta era a única proposta de preço classificada, a Pregoeira FRACASSOU o Lote 
03.  
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDORES PREÇOS GLOBAIS DOS LOTES (R$) SITUAÇÃO DOS LOTES 
01 PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME 236.230,00 ADJUDICADO 

02 JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 184.950,00 ADJUDICADO 

03 # # 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. 
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