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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 072/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00438.11.07.611.2017 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quarenta e dois 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, Ana Carla Costa Paim e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6769/2017, 
a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 072/2017, na 
forma Presencial, cujo objeto é Registro de preços para prestação do serviço de Telefonia Móvel, com disponibilização de até 500 
(quinhentas) linhas, habilitadas, com aparelhos telefônicos em regime de comodato e com pacote de dados ilimitado para os 
aparelhos smartphones avançado e intermediário, com planos de dados 4G/3G, para acesso à internet com velocidade nominal de 
1024kbs ilimitado e com cobertura mínima no Município de Salvador e Região Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as 
facilidades do roaming nacional, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA. A Pregoeira iniciou a 
sessão informando que e com base no subitem 25.6 do edital que diz “é facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele 
superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
do edital, solicita ao CONSÓRCIO PM CAMAÇARI 72-2017 - MOBILIDADE, no prazo de 2 (dois) dias úteis apresente planilha de 
composição de preços em virtude do preço ofertado se encontrar muito divergente da proposta recebidas para estimativa da 
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 Pregoeira suspendeu a sessão e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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