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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 043/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00354.11.07.611.2017 
 
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze 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 6.846/2018, a sessão para dar prosseguimento à licitação na Modalidade Pregão n.º 
043/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em serviços de instalação de pontos de rede 
lógica, categoria Cat 5e e Cat6, pontos de rede elétrica de baixa tensão para alimentação de rack e instalação de infraestrutura em torre de 
suporte dos rádios de transmissão de sinal de rede Lógica sem fio (WMAN/RME) no edifício Cidade de Camassary. 
 
Em 12/04/2018, a Secretaria de Governo informou através do Ofício n.º 00033.15.2018, (acostado aos autos) a necessidade de revisão e 
adequação nas especificações do Termo de Referência do Edital que deu origem ao processo licitatório.  Do exposto, e diante da a 
impossibilidade da convalidação do ato viciado e de seus efeitos e em conformidade com o previsto no artigo 49 da Lei 8.666/93, visando 
garantir os princípios inerentes ao processo licitatório, o Prefeito do Município de Camaçari, por meio do Despacho de Anulação veiculado no 
Diário Oficial do Estado n.º 22.402 de 20 de abril de 2018, resolve ANULAR o PREGÃO Nº 043/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL. 
 
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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