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ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO N.º 105/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00230.11.07.611.2018 
 
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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 Ana Carolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, 
designados pelo Decreto 6924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão 
n.º105/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de equipamentos e instrumentos para oficinas terapêuticas dos Centros 
de Atenção Psicossocial do município de Camaçari-BA. APregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 05/07/2018:  
 
...................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/07/2018....................................................................... 
(...) 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

NOVA FG 
DISTRIBUIDORA 

COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA - 

ME 

 5.788,00 580,00 1.813,00 1.106,00 437,00  2.280,00 354,00 1.421,00 220,00 388,00 394,00 26.772,00 393,00 1.448,00 920,00 8.021,14 

 

LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 

Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por solicitar correção de erros materiais e irrelevantes. Em seguida a 
proposta foi encaminhada aos licitante presentes, para fins de vistas e rubrica.  
 
A Pregoeira informa que a presente sessão será suspensa para analise dos catálogos/propostas pela equipe técnica da SESAU.   
 
A data da sessão de reabertura para os lotes, ou a divulgação do resultado, deverá ser acompanhada 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. 
 
 
.............................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO 05/07/2018................................................................................................................ 
 
A Pregoeira iniciou a sessão informando o resultado da análise das documentações/catálogos da licitante NOVA FG DISTRIBUIDORA, com base no parecer 
técnico emitido pela Secretaria de Saúde. 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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LOTE 01 - NÃO COTOU 
 
LOTE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 

bumbo, marcial, em madeira, canoas em metal, garras 
resistentes, forrado em fórmica, afinação 8 tarraxas, 
peles hidraulicas 22``, monofilme, parafuso de afinaço 
cromado. 

Quirino A – reprovado; o fabricante do produto não especifica as 
Características técnicas que correspondam ao descritivo do 
Edital; seria necessário apresentar catálogo do próprio fabricante. 
C - aprovado 

REPROVADO 

02 

carrier, colete feito em material leve e resistente, usado 
para carregar caixa marcial. 

Quirino A – reprovado; o croqui apresentado não informa modelo e marca, nem 
especifica se é próprio para caixa marcial ou 
Para o bumbo; o material, aparentemente mistura aço e 
Alumínio, sendo desejável que o corpo seja todo em alumínio ou 
Titânio e apenas as ferragens em aço, para dar mais leveza. 
B - aprovado 

REPROVADO 

03 

caixa (tarol), em madeira (forrada ou laqueada), 14 
polegadas x 60 mm, 8 a 10 afinações, pele porosa 250 
micra, pele resposta 75 micras, esteira 24 fios, esticador 
automático; com colete 

Quirino R – reprovado; o croqui apresentado não mostra o modelo 
E as especificações técnicas: - altura aproximada ? 
- acabamento da madeira ? Pele ? Quantas tarraxas de afinação? -  esteira de 
quantos fios?  
Também não mostra se acompanha colete, conforme 
Exigência; 
C - aprovado 

REPROVADO 

04 
zabumba em madeira envernizada, com dupla afinação, 
aro 18, pele em material plástico resistente. 

RMV 
PZC 
1900 

A – aprovado 
C - aprovado APROVADO 

 
LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
caixa guerra em inox, 15 x 14``. Quirino A – aprovado 

B - aprovado APROVADO 

02 
caixa repique em inox, 10 x 14`` Quirino A – aprovado 

B - aprovado 
APROVADO 

 
LOTE 04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
afinador elétrico, afinador digital cromático para 
instrumentos de cordas, com clip incorporado. 

Harmonics A – aprovado 
B - aprovado APROVADO 

02 
cavaquinho acústico, indicado para iniciantes, em 
madeira envernizada, regra inteira. 

Giannini A – aprovado 
B - aprovado 

APROVADO 

03 
cavaquinho acústico-elétrico. tampo de madeira sem 
pintura; equalizador de 2 bandas e volume 

Giannini B - aprovado 
B - aprovado 

APROVADO 

04 
encordoamento de cavaquinho. jogo de 4 cordas, com a 
primeira extra 

Giannini A – aprovado 
APROVADO 
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LOTE 05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
chocalho-tornozeleira. com tira ajustável para encaixar 
na canela 

JOG 
Vibratom 

A – aprovado 
C - aprovado APROVADO 

02 
ocean drum. pandeiro que imita o som do oceano, 
construído em madeira, peles leitosa e transparente, 
com 25 cm de diâmetro. 

JOG 
Vibratom 

A – aprovado 
C - aprovado APROVADO 

03 
pau de chuva, transparente, em material plástico 
resistente, com 34 cm de comprimento. 

JOG 
Vibratom 

A – aprovado 
C - aprovado 

APROVADO 

04 
pau de chuva, transparente, em material plástico 
resistente, com 40 cm de comprimento. 

JOG 
Vibratom 

A – aprovado 
C - aprovado 

APROVADO 

05 
pau de chuva, transparente, em material plástico 
resistente, com 50cm de comprimento. 

JOG 
Vibratom 

A – aprovado 
C - aprovado 

APROVADO 

06 
shaker (ganza), ovinho chocalho feito de plástico 
resistente à queda. 

JOG 
Vibratom 

A – aprovado 
C - aprovado 

APROVADO 

 
LOTE 06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
escaleta. também conhecida como pianola de sopro ou 
melódica; plástico abs, 3 oitavas, cromática 

Vinik A – aprovado 
C - aprovado APROVADO 

02 
flauta doce, barroca soprano, afinação em dó, sistema 
de digitação barroca, construída em resina abs, grande 
durabilidade, 3 peças, com fácil afinação e limpeza. 

Yamaha A – aprovado 
C - aprovado APROVADO 

 
LOTE 07 - NÃO COTOU 
 
LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
pandeiro, em madeira, pele sintética, aro 12 polegadas, 
com regulador. embalagem com dados de identificacao 
do produto e marca do fabricante. 

Quirino A – Reprovado; o material do pandeiro não corresponde às 
especificações técnicas exigidas 
B - Aprovado 

REPROVADO 

02 

pandeiro aro 8, corpo de madeira com 8 polegadas e 
pele de couro. 

Quirino A – Reprovado; croqui apresentado não condiz com as especificações 
técnicas, mostrando instrumento de baixa qualidade que não possui 
possibilidade de afinação; está mais caracterizado como brinquedo do que 
como instrumento musical. 
B - Aprovado 

REPROVADO 

03 

pandeiro de choro aro 10 polegadas, com membrana de 
couro, com chave de afinação e sacola acolchoada 
(softbag), corpo em madeira, pele animal, platinelas 
douradas. 

Gope A – Aprovado 
B - Aprovado 

APROVADO 

04 

pandeiro de samba, em madeira, aro 10 polegadas, com 
membrana sintética, com chave de afinação e sacola 
acochoada (soft bag), corpo em madeira, pele leitosa, 
platinelas cromadas. 

RMV A – Aprovado 
B - Aprovado 

APROVADO 

05 
tamborim 6 polegadas, com baqueta e chave de 
afinação, 6 parafusos de afinação niquelados, em 
alumínio. 

Quirino A – Aprovado 
B - Aprovado APROVADO 
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LOTE 09 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
pele, para instrumento musical, timbal, em nylon, 14 
polegadas, leitosa, aro em alumínio. 

Quirino A – aprovado 
B - aprovado APROVADO 

 
LOTE 10 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
repinique, em inox, pele standart 30x10``, com 06 afin. Quirino A – Aprovado 

B - Aprovado 
APROVADO 

02 
repique de mão 10 polegadas, corpo em chapa metálica, 
pele leitosa e ferragens cromadas. 

Quirino A – Aprovado 
B - Aprovado 

APROVADO 

03 
repique 12 polegadas, corpo em chapa metálica Quirino A – Aprovado 

B - Aprovado 
APROVADO 

04 
tan-tan, em corpo metálico, aro com, no mínimo 14``, 
pele de napa. 

Quirino A – Aprovado 
B - Aprovado 

APROVADO 

 
LOTE 11 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
surdo de samba, 20 polegadas x 60 cm, em madeira 
com três pés removíveis. 

Quirino  A – Aprovado  
B - Aprovado 

APROVADO 

 
LOTE 12 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 talabarte 01 gancho de nylon. Quirino  A – Aprovado  APROVADO 

02 talabart 02 ganchos de nylon. Quirino  A – Aprovado  APROVADO 

 
LOTE 13 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
tambor xamânico, em corpo de madeira com 30 cm de 
diâmetro, sistema de afinação por cordas tracionadas, 
acompanhado de baqueta 

Artesão  A – Aprovado  
C - Aprovado APROVADO 

 
LOTE 14 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
banco para teclado musical, confeccionado em madeira 
e metal, com assento estofado. 

Saty A - Aprovado 
C - Aprovado 

APROVADO 

02 

estojo para teclado musical, tipo semi case, em material 
leve, impermeavel, resistente, com proteção reforcada 
por perfil de aço contornando as laterais. forrado com 
espuma de poliuretano, acabamento interno e sem pele 
sintética, alca manual, dimensões 108 x 46 x 15 cm. 

Solid 
Sound 

A – Reprovado; o catálogo não especifica ser um semicase impermeável; o 
produto é para teclados pequenos e não atende ao tamanho do teclado 
descrito no lote; 
C - Aprovado 

REPROVADO 

03 teclado musical, eletrônico, com as seguintes Yamaha A - Aprovado APROVADO 
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características - teclado com 88 teclas - polifonia minimo 
de 64 vozes - sequenciador com capacidade minima 
entre 200.000 e maxima 400.000 notas - memoria ram 
com capacidade expansível mínima de 96 mb - 
conectividade usb para integração com o computador - 
display com visor iluminado lcd - tensao de 110 volts 
garantia de 01 ano dada pelo fabricante. 

P45-B 

 

 
LOTE 15 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
tigela tibetana. orin em metal com 12 cm de diâmetro. 
acompando de bastão. 

Artesanal A – Reprovado; o croqui traz a especificação de 8 cm de diâmetro, enquanto 
o descritivo pede uma tigela de 
pelo menos 12 cm 

REPROVADO 

 
 

LOTE 16 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
timbal 70cmx14``, em madeira , pintado, ferragens 
cromadas e aro confortável. 

Quirino  A – Aprovado 
B - Aprovado  

APROVADO 

02 
timbales, de 2 bocas, em aço, pele em nylon, aro 13/14 
polegadas, com estantes 

Quirino  A – Aprovado  
B- Aprovado 

APROVADO 

 
 
LOTE 17 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
encordoamento de ukelelê. jogo de 4 cordas compatível 
com o modelo do instrumento. 

NIC 
Strings 

A – Aprovado 
C - Aprovado  

APROVADO 

02 
ukelelê, acústico em madeira.  Tander A – Aprovado 

C - Aprovado  
APROVADO 

 

 
LOTE 18 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
capa para violão, tamanho padrão para modelo clássico 
de 6 cordas. 

Harmonics A – Aprovado 
C - Aprovado  

APROVADO 

02 
correia de violão regulagem de altura com sistema de 
vários furos 

Basso A – Aprovado 
C - Aprovado  

APROVADO 

03 

encordoamento de violão nylon. jogo de 6 cordas, nylon 
branco, tensão normal 

Gianini A – Reprovado; Croqui não especifica se é nylon 
branco; as cordas são de baixa resistência à tensão normal, 
normalmente quebrando após poucos meses de uso. 
C - Aprovado 

REPROVADO 

04 

violão tipo acústico, nível iniciante, violão estudante, 
escala em pau-de-ferro, 19 trastes, tarraxas pino grosso 
cromado, acabamento envernizado, encordoamento em 
nylon, embalagem contendo nome do produto e 
identificação do fabricante. 

DiGiorgio A – Aprovado 
 

APROVADO 
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05 

violão eletro-acústico, 06 cordas, tampo em madeira 
maciça, lateral e fundo em mogno, tarraxas cromadas, 
braço em mogno, escala em rosewood, 20 trastes, 
captador rastilho, equalizador pré-amplificador ativo, com 
no mínimo, quatro bandas, controle de volume, graves, 
médios, agudos e afinador. 

Harmonics A – Reprovado; o croqui apresentado não corresponde às 
especificações técnicas requeridas. 
B - Aprovado 

REPROVADO 

 
O representante da SESAU  reprovou a proposta apresentada pela licitante NOVA FG DISTRIBUIDORA para os Lotes: 02, 08, 14, 15 e 18, pelas razões já 
sinalizadas no Parecer. A Pregoeira desclassifica a Proposta  apresentada dos referidos lotes. Diante dos fatos e com fulcro na Lei 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”. A Pregoeira concede o prazo de 03 dias úteis, para que a referida 
licitante possa sanar as pendências ora existentes. 
 
Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para o dia 12/09/2018 às 09h00min no mesmo local. 
 
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 a sessão e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 

 
Ana Carolina Santos 

Pregoeira 

 
 

 
Aracele Santos de Oliveira 

Apoio 

 
 

 
Michelle Silva 
Vasconcelos 

Apoio 

 
 

 
Aline Oliveira da Silva 

Almeida 
Apoio 

 


