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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 105/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00230.11.07.611.2018 
 
 

Aos doze dias do mês de setembro 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 
reabertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 105/2018, 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, sob a condução da Pregoeira Ana Carolina 
Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.924/2018.  

 
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/09/2018 ................................................................................. 
 
(...) 
 
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>. 
 
(...) 
............................................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/09/2018 ................................................................................. 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu o representante legal da empresa NOVA FG DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, credenciado na sessão de Abertura, conforme assinatura abaixo. 
 
A Pregoeira, dando seguimento à sessão, recebeu nova proposta/documentação que fora motivo de diligência na sessão de reunião do dia 05/09/2018 
referente aos Lotes 02, 08, 14, 15 e 18, reprovados pelo setor técnico da SESAU. Fora recebido novo contrato social  da licitante NOVA FG, onde a mesma 
passa a ter o seguinte nome empresarial: NOVA FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. A Pregoeira suspende a sessão para 
avaliação das propostas/catálogos pelo setor requisitante. 
 
A data da sessão de reabertura, deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo a licitante a única 
responsável pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. O envelope n.º 02 permanece sob a guarda da Comissão até a Reabertura da 
Sessão. 
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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 suspendeu a sessão, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

 
 
Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
NOVA FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME 

ANTONIO FERNANDO SANTOS DE 
SOUZA 

(71) 3621-2331 
 

 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Ana Paula Souza Santos 

Presidente/apoio 
 

 
Ana Carolina da Silva dos 

Santos 
Pregoeira 

 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Apoio 

 
Michelle Silva Vasconcelos 

Apoio 

 
Aracele Santos de Oliveira 

Apoio 


