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

PROCESSO Nº 0120.11.07.611.2018 
 
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 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.  
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu o representante legal da licitante NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 
ME, já credenciado em sessão anterior, conforme assinatura. 
 
LOTE 01 
 
A licitante NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, com o preço unitário de R$ 420,58 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito 
centavos), apresentou documentação, visando sanar as causas que motivaram a desclassificação de sua Proposta de Preço, conforme solicitado em Ata de 
Reabertura do dia 03/05/2018. Em seguida, a Pregoeira informou que este lote será suspenso para análise da documentação apresentada. 
 
LOTE 02 
 
A licitante NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, com o preço unitário de R$ 267,55 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 
cinco centavos), apresentou documentação, visando sanar as causas que motivaram a desclassificação de sua Proposta de Preço, conforme solicitado em 
Ata de Reabertura do dia 03/05/2018. Em seguida, a Pregoeira informou que este lote será suspenso para análise da documentação apresentada. 
 
LOTE 03 
 
A licitante NEW TECH COMÉRCIO MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME, com o preço unitário de R$ 1.490,67 (mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e 
sete centavos), apresentou documentação, visando sanar as causas que motivaram a desclassificação de sua Proposta de Preço, conforme solicitado em 
Ata de Reabertura do dia 03/05/2018. Em seguida, a Pregoeira informou que este lote será suspenso para análise da documentação apresentada. 
 
LOTE 04 
 
A Pregoeira informa que este lote permanece aguardando análise da documentação da licitante arrematadora, BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 
EPP, que ofertou o valor global de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais). 
 
A divulgação do resultado ou 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.  
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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 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 
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