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ATA DE REABERTURA 

PREGÃO Nº 098/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00254.11.07.611.2018 

 
 
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, 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 reabertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 098/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de materiais ( Tintas 
acrílica, óleo, tecido e guache ), para atender os Centro de Atendimento Especializados e a Rede de Saúde Mental do Município de Camaçari. Sob a 
condução da Pregoeira, Jussara Souza de Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6873/2018. Dando seguimento à sessão 
a Pregoeira informou que  os licitantes NOVA FG – DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO  LTDA e LIVRARIA DO POVO – LTDA – ME não compareceram 

para a reabertura. 
 

 
LOTE 02 
 
 
A licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME ofertou o menor preço paro o lote no valor de  R$ 748,23  ( Setecentos e quarenta e oito reais e vinte e três 
centavos  ), a pregoeira procedeu com a negociação direta com o licitante, sendo a única empresa presente na Sessão, a mesma informa  que mantêm o 
preço ofertado. A Pregoeira classificou a proposta, por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do Lote.  
 
Após análise da documentação foi verificado que o atestado de capacidade técnica que a empresa ISABEL CRISTINA  DOS SANTOS SILVA emitiu á 
licitante participante do certame, possuem a mesma atividade econômica de comercio varejista de artigos de armarinhos. Diante do exposto, a Pregoeira com 
base no subitem 9.2.3 alínea a.2) do Edital, procederá com diligencia no prazo de 02 (dois) dias úteis, para a licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME 
apresente comprovação através de contrato/nota fiscal para dirimir quaisquer duvidas em relação ao mesmo. Assim sendo o Lote está suspenso até 
cumprimento da diligencia. 
 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA UF 

PREÇO DO 
LOTE (R$) 

02 SUSPENSO 

PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ANIVALDO VIANA CAMPOS - 
ME 04.988.254/0001-10 ACRILEX UN R$ 748,23   

ADESÃO – Não houve adesão para este Lote. 

 
 
 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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LOTE 03 
 
 
A licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME ofertou o menor preço paro o lote no valor de  R$ 1.710,24 (Mil setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), 
a pregoeira procedeu com a negociação direta com o licitante, sendo a única empresa presente na Sessão, a mesma informa  que mantêm o preço ofertado. 
A Pregoeira classificou a proposta, por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do Lote.  
 
Após análise da documentação foi verificado que o atestado de capacidade técnica que a empresa ISABEL CRISTINA  DOS SANTOS SILVA emitiu á 
licitante participante do certame, possuem a mesma atividade econômica de comercio varejista de artigos de armarinhos. Diante do exposto, a Pregoeira com 
base no subitem 9.2.3 alínea a.2) do Edital, procederá com diligencia no prazo de 02 (dois) dias úteis, para a licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME 
apresente comprovação através de contrato/nota fiscal para dirimir quaisquer duvidas em relação ao mesmo. Assim sendo o Lote está suspenso até 
cumprimento da diligencia. 
 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA UF 

PREÇO DO 
LOTE (R$) 

03 SUSPENSO 

PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ANIVALDO VIANA CAMPOS - 
ME 04.988.254/0001-10 ACRILEX UN R$ 1.710,24 

ADESÃO – Não houve adesão para este Lote. 

 
 
LOTE 04 
 
 
A licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME ofertou o menor preço paro o lote no valor de  R$ 21,75  ( Vinte e um reais e setenta e cinco centavos  ), a 
pregoeira procedeu com a negociação direta com o licitante, sendo a única empresa presente na Sessão, a mesma informa  que mantêm o preço ofertado. A 
Pregoeira classificou a proposta, por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do Lote.  
 
Após análise da documentação foi verificado que o atestado de capacidade técnica que a empresa ISABEL CRISTINA  DOS SANTOS SILVA emitiu á 
licitante participante do certame, possuem a mesma atividade econômica de comercio varejista de artigos de armarinhos. Diante do exposto, a Pregoeira com 
base no subitem 9.2.3 alínea a.2) do Edital, procederá com diligencia no prazo de 02 (dois) dias úteis, para a licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME 
apresente comprovação através de contrato/nota fiscal para dirimir quaisquer duvidas em relação ao mesmo. Assim sendo o Lote está suspenso até 
cumprimento da diligencia. 
 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA UF 

PREÇO DO 
LOTE (R$) 

04 SUSPENSO 

PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ANIVALDO VIANA CAMPOS - 
ME 04.988.254/0001-10 ACRILEX UN R$ 21,75    

ADESÃO – Não houve adesão para este Lote. 

 
 
 
LOTE 05 
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A licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME ofertou o menor preço paro o lote no valor de  R$ 2.322,00  ( Dois mil trezentos e vinte e dois reais ), a pregoeira 
procedeu com a negociação direta com o licitante, sendo a única empresa presente na Sessão, a mesma informa  que mantêm o preço ofertado. A Pregoeira 
classificou a proposta, por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do Lote.  
 
Após análise da documentação foi verificado que o atestado de capacidade técnica que a empresa ISABEL CRISTINA  DOS SANTOS SILVA emitiu á 
licitante participante do certame, possuem a mesma atividade econômica de comercio varejista de artigos de armarinhos. Diante do exposto, a Pregoeira com 
base no subitem 9.2.3 alínea a.2) do Edital, procederá com diligencia no prazo de 02 (dois) dias úteis, para a licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME 
apresente comprovação através de contrato/nota fiscal para dirimir quaisquer duvidas em relação ao mesmo. Assim sendo o Lote está suspenso até 
cumprimento da diligencia. 
 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA UF 

PREÇO DO 
LOTE (R$) 

05 SUSPENSO 

PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ANIVALDO VIANA CAMPOS - 
ME 04.988.254/0001-10 ACRILEX UN R$ 2.322,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este Lote. 

 
 
LOTE 06 
 
 
A licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME ofertou o menor preço paro o lote no valor de  R$ 1.341,66  ( Mil trezentos e quarenta e um reais ), a pregoeira 
procedeu com a negociação direta com o licitante, sendo a única empresa presente na Sessão, a mesma informa  que mantêm o preço ofertado. A Pregoeira 
classificou a proposta, por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do Lote.  
 
Após análise da documentação foi verificado que o atestado de capacidade técnica que a empresa ISABEL CRISTINA  DOS SANTOS SILVA emitiu á 
licitante participante do certame, possuem a mesma atividade econômica de comercio varejista de artigos de armarinhos. Diante do exposto, a Pregoeira com 
base no subitem 9.2.3 alínea a.2) do Edital, procederá com diligencia no prazo de 02 (dois) dias úteis, para a licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME 
apresente comprovação através de contrato/nota fiscal para dirimir quaisquer duvidas em relação ao mesmo. Assim sendo o Lote está suspenso até 
cumprimento da diligencia. 
 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA UF 

PREÇO DO 
LOTE (R$) 

06 SUSPENSO 

PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ANIVALDO VIANA CAMPOS - 
ME 04.988.254/0001-10 ACRILEX UN R$ 1.341,66    

ADESÃO – Não houve adesão para este Lote. 
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LOTE 07 
 
 
A licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME ofertou o menor preço paro o lote no valor de  R$ 3.611,66 ( Três mil seiscentos e onze reais e sessenta e seis  
centavos  ), a pregoeira procedeu com a negociação direta com o licitante, sendo a única empresa presente na Sessão, a mesma informa  que mantêm o 
preço ofertado. A Pregoeira classificou a proposta, por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do Lote.  
 
Após análise da documentação foi verificado que o atestado de capacidade técnica que a empresa ISABEL CRISTINA  DOS SANTOS SILVA emitiu á 
licitante participante do certame, possuem a mesma atividade econômica de comercio varejista de artigos de armarinhos. Diante do exposto, a Pregoeira com 
base no subitem 9.2.3 alínea a.2) do Edital, procederá com diligencia no prazo de 02 (dois) dias úteis, para a licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME 
apresente comprovação através de contrato/nota fiscal para dirimir quaisquer duvidas em relação ao mesmo. Assim sendo o Lote está suspenso até 
cumprimento da diligencia. 
 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA UF 

PREÇO DO 
LOTE (R$) 

07 SUSPENSO 

PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ANIVALDO VIANA CAMPOS - 
ME 04.988.254/0001-10 ACRILEX UN R$ 3.611,66 

ADESÃO – Não houve adesão para este Lote. 

 
 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da Licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO ITEM 

01 LIVRARIA DO POVO – LTDA - ME R$ 7.796,30 
AGUARDANDO 

DILIGÊNCIA 

02 ANIVALDO  VIANA CAMPOS - ME 
R$  748,23    AGUARDANDO 

DILIGÊNCIA 

03 
ANIVALDO  VIANA CAMPOS - ME R$ 1.710,24 AGUARDANDO 

DILIGÊNCIA 

04 
ANIVALDO  VIANA CAMPOS - ME R$ 21,75    AGUARDANDO 

DILIGÊNCIA 

05 
ANIVALDO  VIANA CAMPOS - ME R$ 2.322,00 AGUARDANDO 

DILIGÊNCIA 

06 
ANIVALDO  VIANA CAMPOS - ME R$ 1.341,66    AGUARDANDO 

DILIGÊNCIA 

07 
ANIVALDO  VIANA CAMPOS - ME R$ 3.611,66 AGUARDANDO 

DILIGÊNCIA 
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Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até 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. 
 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME ANA AMÁLIA CERQUEIRA CAMPOS 71 – 991813396/3621-9625  

LIVRARIA DO POVO – LTDA - ME ROGÉRIO DA SILVA AMORIM FILHO 71 – 3601-2396/98717-0085 AUSENTE 
NOVA FG – DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA 

MARCUS VINÍCIUS DE SOUSA REIS 71 – 3621-2331/99228-9897  
AUSENTE 

  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

 
Ana Paula Souza 

Silva 
Presidente / Apoio 

 
 

Jussara Souza de 
Oliveira 

Pregoeira 

 
Steline Dias Silva 

Apoio 

 
 

Christian Moraes 
Pinheiro 
Apoio 

 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

 
 

Diego Manoel Oliveira       
da Paixão 

Apoio 

 
Ana Carla Costa Paim 

Apoio 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/

