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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 049/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0120.11.07.611.2018 
 
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria 
de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a abertura Licitação 
na Modalidade Pregão n.º 049/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço, para aquisição de móveis (Armários) para futuras contratações 
de acordo com a conveniência da Administração Municipal de Camaçari, sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo 
assinam designadas pelo Decreto 6.846/2018.  
 
......................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 26/04/2018........................................................................ 
 
(...) 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou o resultado da análise da documentação da licitante arrematadora dos lotes 01, 02, 03 e 04, NEW TECH 
COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, realizada pela Secretaria de Administração, conforme relatório acostado ao Processo Administrativo: 
 

LICITANTE: NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME 

LOTE MARCA RESULTADO DA 
ANÁLISE  

DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

01 MARTINUCCI SWPLUS REPROVADO O catálogo apresentado não permite a avaliação objetiva do produto concernente ao item, pois, 
apesar de apresentar imagens, não descreve suas características ou especificações.  

02 MARTINUCCI SWPLUS REPROVADO Não apresentou catálogo com imagem e especificações do produto concernente ao item.  

03 MARTINUCCI SWPLUS REPROVADO O catálogo apresentado não permite a avaliação objetiva do produto concernente ao item, pois, 
apesar de apresentar imagens, não descreve suas características ou especificações. 

04 MARTINUCCI SWPLUS REPROVADO O catálogo apresentado não permite a avaliação objetiva do produto concernente ao item, pois, 
apesar de apresentar imagens, não descreve suas características ou especificações. 

 
LOTE 01 
 
A licitante arrematadora do lote, NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, teve sua proposta de preço desclassificada em função da não 
aceitabilidade da documentação exigida em Edital como critério de adjudicação do lote, o que tornou sem efeito a decisão que ocasionou sua habilitação. A 
Pregoeira convoca a licitante EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS EIRELI EPP, para que, em sessão de Reabertura, seja realizada negociação 
direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
LOTE 02 
 
A licitante arrematadora do lote, NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, teve sua proposta de preço desclassificada em função da não 
aceitabilidade da documentação exigida em Edital como critério de adjudicação do lote, o que tornou sem efeito a decisão que ocasionou sua habilitação. A 
Pregoeira convoca a licitante EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS EIRELI EPP, para que, em sessão de Reabertura, seja realizada negociação 
direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
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LOTE 03 
 
A licitante arrematadora do lote, NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, teve sua proposta de preço desclassificada em função da não 
aceitabilidade da documentação exigida em Edital como critério de adjudicação do lote, o que tornou sem efeito a decisão que ocasionou sua habilitação. A 
Pregoeira convoca a licitante EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS EIRELI EPP, para que, em sessão de Reabertura, seja realizada negociação 
direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
LOTE 04 
 
A licitante arrematadora do lote, NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, teve sua proposta de preço desclassificada em função da não 
aceitabilidade da documentação exigida em Edital como critério de adjudicação do lote, o que tornou sem efeito a decisão que ocasionou sua habilitação. A 
Pregoeira convoca as próximas licitantes melhores colocadas em ordem de preço, visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, 
conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
(...) 
......................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 26/04/2018........................................................................ 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que nenhum licitante compareceu a sessão. 
 
LOTE 01 
 
A licitante EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS EIRELI EPP, ofertou o valor global de R$ 441,53 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta 
e três centavos), não sendo aceito por estar acima do estimado pela Administração. A Pregoeira desclassificou a proposta. 
 
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, o que deverá ocorrer na Sessão de Reabertura. 
 
LOTE 02 
 
A licitante EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS EIRELI EPP, ofertou o valor global de R$ 280,88 (duzentos e oitenta reais e oitenta e oito 
centavos), não sendo aceito por estar acima do estimado pela Administração. A Pregoeira desclassificou a proposta. 
 
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, o que deverá ocorrer na Sessão de Reabertura. 
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LOTE 03 
 
A licitante EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS EIRELI EPP, ofertou o valor global de R$ 1.565,13 (mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e 
treze centavos), não sendo aceito por estar acima do estimado pela Administração. A Pregoeira desclassificou a proposta. 
 
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, o que deverá ocorrer na Sessão de Reabertura.  
 
LOTE 04 
 
A próxima licitante em ordem de preço, a licitante BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, ofertou o valor global de R$ 836,00 (oitocentos e trinta 
e seis reais), sendo aceito pela Pregoeira, por está dentro do estimado pela Administração. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a 
habilitação, por atender às exigências do Edital. Este lote será suspenso para análise da documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação 
condicionada a aceitabilidade da mesma. A licitante arrematante terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação da documentação solicitada em 
Edital. 
 

LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  

UNITÁRIO 
(R$) 

04 ARREMATADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS 
EIRELI EPP 

18.650.027/0001-95 MARTINUCCI  805 UN 836,00 

 
A reabertura fica, desde já, marcada para o dia 10/05/2018 às 09h00min no mesmo local. 
 
A divulgação do resultado e data da sessão de reabertura deverão ser acompanhadas no Portal de Compras de Camaçari 
(www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preço.  
 
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. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício/ Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

 


