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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 085/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00660.11.07.611.2016 
 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove 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 sob a condução da Pregoeira, Priscila Lins dos Santos e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 
6.524/2016, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 085/2016, na 
forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura de Rede TI/Telecom, sendo eles, 
UTM/NGFW, Access Point, Outdoor/Indoor, para implantação da politica de segurança e tecnologia da informação dos órgãos da Prefeitura de 
Camaçari. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da Ata de Reunião realizada dia 05/12/2016. 
 
....................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/12/2016..................................................... 
(...) 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que em virtude de recurso impetrado pela licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO LTDA ter sido julgado PROCEDENTE, em função de erro na descrição do LOTE 01, o mesmo está FRACASSADO. 
 
E após ser verificado que a licitante COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA deveria estar descredenciada por 
descumprir o item 7.1.2 alínea “b” do Edital, a Pregoeira e sua equipe de apoio, com fulcro 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”, e utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública e em especial o da Autotutela, decidiram rever seus atos e tornar 
sem efeito as rodadas de lances dos LOTES 02, 03 e 05 datadas em 10/11/2016. Fica mantida a decisão referente ao LOTE 04.  
 
Salientamos que a empresa COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA deverá apresentar novo credenciamento 
atendendo os requisitos estabelecidos no Edital. O mesmo deverá ser realizado pela licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO LTDA caso a mesma apresente representante diferente do que compareceu a sessão de abertura/reabertura.  
 
Desde já fica marcada a data da Sessão de Reabertura para o dia 08/12/2016 às 09h00min no mesmo local.  
 

(...) 
 

..................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/12/2016....................................................... 
 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceram a sessão os prepostos das licitantes NETWORK SECURE 
SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA, que credenciou novo preposto e a licitante COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS 
LTDA que manteve o mesmo preposto da sessão de abertura/reabertura, sanando os motivos que o descredenciou após julgamento do 
recurso interposto pela NETWORK (conforme assinaturas abaixo). A licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA, 
fez de próprio punho sua declaração de atendimento ás condições de habilitação. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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LOTE 01 
 
FRACASSADO. 
 
LOTE 02 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, em virtude da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTAS 
DE PREÇOS 

(R$) 

LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 1ª RODADA 
NETWORK LTDA 18.620,39 9.704,86 S/L S/NEGOCIAÇÃO 
COMDADOS LTDA  18.753,00 10.380,00 S/L  

 
A Pregoeira informou ao representante legal da licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA, arrematadora do 
referido lote, com o valor unitário de R$ 9.704,86 (nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), que seu valor está muito 
abaixo do estimado pela Administração e por se tratar de registro de preços a mesma deverá manter seu valor durante um período de 12 
meses. A referida licitante já encontra-se habilitada,  na sessão de reabertura realizada no dia 10/11/2016 a Pregoeira e equipe de apoio 
manteve a decisão de manter a habilitação da referida licitante e declarar a mesma vencedora do referido lote. Dada a palavra para fins de 
recurso nenhum dos licitantes presentes tiveram interesse de manifestar recurso para o referido lote. 
 

LOTE 
SITUAÇÃO 
DO LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO QTDE UF 

PREÇO  
UNITÁRIO 

(R$) 

02 ADJUDICADO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 

NETWORK SECURE 
SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO LTDA 

05.250.796/0001-54 FORTNET 15 UN 9.704,86 

 
LOTE 03 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, em virtude da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTAS 
DE PREÇOS 

(R$) 

LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 1ª RODADA 
NETWORK LTDA 7.339,00 3.225,00 S/L S/NEGOCIAÇÃO 
COMDADOS LTDA  7.484,00 4.200,00 S/L  
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A Pregoeira informou ao representante legal da licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA, arrematadora do 
referido lote, com o valor unitário de R$ 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais), que seu valor está muito abaixo do estimado pela 
Administração e por se tratar de registro de preços a mesma deverá manter seu valor durante um período de 12 meses. A referida licitante já 
encontra-se habilitada,  na sessão de reabertura realizada no dia 10/11/2016 a Pregoeira e equipe de apoio manteve a decisão de manter a 
habilitação da referida licitante e declarar a mesma vencedora do referido lote. Dada a palavra para fins de recurso nenhum dos licitantes 
presentes tiveram interesse de manifestar recurso para o referido lote. 
 

LOTE 
SITUAÇÃO 
DO LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 
MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  

UNITÁRIO 
(R$) 

03 ADJUDICADO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 

NETWORK SECURE 
SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO LTDA 

05.250.796/0001-54 FORTNET 10 UN 3.225,00 

 
LOTE 04 
 
FRACASSADO. 
 
LOTE 05 
 

EMPRESAS 
PROPOSTAS 
DE PREÇOS 

(R$) 

LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 1ª RODADA 
NETWORK LTDA 22.128,59 15.230,00 S/L S/NEGOCIAÇÃO 
COMDADOS LTDA  22.537,00 19.000,00 S/L  

 
A Pregoeira informou ao representante legal da licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA, arrematadora do 
referido lote, com o valor unitário de R$ 15.230,00 (quinze mil, duzentos e trinta reais), que seu valor está muito abaixo do estimado pela 
Administração e por se tratar de registro de preços a mesma deverá manter seu valor durante um período de 12 meses. A referida licitante já 
encontra-se habilitada,  na sessão de reabertura realizada no dia 10/11/2016 a Pregoeira e equipe de apoio manteve a decisão de manter a 
habilitação da referida licitante e declarar a mesma vencedora do referido lote. Dada a palavra para fins de recurso nenhum dos licitantes 
presentes tiveram interesse de manifestar recurso para o referido lote. 
 

LOTE 
SITUAÇÃO 
DO LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 
MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  

UNITÁRIO 
(R$) 

05 ADJUDICADO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
NETWORK SECURE SEGURANÇA 
DE INFORMAÇÃO LTDA 

05.250.796/0001-54 FORTNET 02 UN 15.230,00 
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDORES 
PREÇOS UNITÁRIOS 

DOS LOTES (R$) SITUAÇÃO DOS LOTES 

01 # # FRACASSADO 
02 NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA 9.704,86 ADJUDICADO 
03 NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA 3.225,00 ADJUDICADO 
04 # # FRACASSADO 
05 NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA 15.230,00 ADJUDICADO 

 
A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta 
reformulada no prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (10h30min). 
 
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 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

Marcelo Guimarães 
Gomes de Sousa 

Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Apoio 

Patrícia Nunes da Silva de 
Souza 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA Tatiana Ribeiro Leite (85) 91467336  
COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA Adriano dos Santos Girão (71) 2202-2838  
 
 
 


