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ATA DE REUNIÃO 
CONVITE Nº 0002/2018 – COMPEL 

PROCESSO Nº 00869.11.07.611.2018 
 
Aos vinte dias dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quinze minutos, na sala da Comissão da COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da comissão, designada 
pelo Decreto 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Convite N.° 
0002/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Confecção e Instalação de Móveis 
Planejados para atender as necessidades da Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
 
A Presidente iniciou a sessão informando que após reanálise minuciosa do processo licitatório e das decisões tomadas no mesmo na qual 
concedeu o prazo de 5 (cinco) dias as empresas T & J COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME e PMK COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA – ME, para que as mesmas regularizassem as certidões que estavam vencidas na sessão de abertura e com base na 
súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial”. 

 
Com base no art. 22 § 3º da Lei 8.666/93 que estabelece: “Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 
24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.” 
 

Atentando-se aos princípios da competitividade, economicidade, a Presidente e os membros da Comissão decidiram rever seus atos, tornando 
sem efeito a decisão que concedeu prazo para que as empresas T & J COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME e PMK 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME regularizassem suas certidões, decidindo por FRACASSAR a referida licitação. 
 
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 Presidente da Comissão encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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