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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

PROCESSO Nº 00494.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às onze 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 01 
 

Como todas as propostas foram desclassificadas, a Pregoeira e equipe de apoio, com base 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, resolvem conceder o prazo para apresentação de proposta escoimadas dos motivos que causaram a 
desclassificação, bem como apresentação de amostras para o referido lote de todas as participantes, o que deverá ocorrer na Sessão 
de Reabertura.  
 

LOTE 02 
 
Esta Comissão decide em garantia ao princípio da isonomia, oportunizar 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 para o lote 02, para que a SEJUV, em conjunto com a COMPEL, visando garantir os princípios inerentes a Administração Pública, 
tais como: economicidade, garantia da proposta mais vantajosa, bem como da celeridade, possa decidir ao bem da Administração o 
julgamento final para o referido lote. 
 
Desde já fica marcado para o dia 01/12/2017 ás 14h00min a reabertura do certame. 
 
Os envelopes n.º 02 permanecem sob a guarda da Comissão até a Reabertura da Sessão. 
 

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>. 

 

 



 
 
 

ATA DE REUNIAO PP 069-17 (6) - Página 2 de 2 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.  
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