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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO IV 
PREGÃO Nº077/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00436.11.07.611.2017 
 
Aos doze dias do mês de dezembro do  ano de dois mil e dezessete às quinze 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 Maria José Nery Costa e Equipe de Apoio que abaixo 
assinam, designado pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade 
Pregão n.º 077/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (estação de trabalho tipo I, tipo 
II, tipo III, tipo IV e All In one), visando futuras contratações de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal, A Pregoeira abriu a 
sessão informando o resumo da sessão do dia 27/11/2017 realizada  ás quinze horas: 
 

(...) 
 
A LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA solicita que seja feita pela comissão de licitação esse ilustríssimo órgão uma diligência 
para que seja confirmada a veracidade da carta emitida pela TPV (OAC) em nome LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.(...) 
 

A Pregoeira realizou diligência por meio eletrônico(paulo.medeiros@aoc.com) encaminhando e-mail, a fim de verificar sobre a veracidade da declaração 
emitida pela empresa TPC VISION INNOVATOR pelo senhor Paulo Medeiros (gerente nacional de vendas - Gov – AOC Monitores Ltda) em 06 de fevereiro 
de 2017 à empresa LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.  
 

(...) 
 

Dando seguimento a sessão, a Pregoeira recebeu por meio eletrônico (paulo.medeiros@aoc.com) a seguinte informação: “...Somos fabricantes de monitores, 
sendo que a presença de nosso produtos em processo licitatório sempre é através dos nossos canais de distribuição. Como é de conhecimento de nossas 
revendas do segmento governamental, a AOC só faz declarações direcionadas ao determinado órgão com número do edital. Com relação ao Edital Pregão 
Presencial 77/2017 da Prefeitura de Camaçari, verificamos que empresa LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ. 03.979.032/0001-79, apresentou 
uma declaração duvidosa, fora dos padrões que a Envision fornece a suas revendas, ou seja, SEM DIRECIONAMENTO AO REFERIDO PREGÃO, sendo 
que consequentemente concorrente desse certame fez consulta conosco e pudemos comprovar que trata-se de uma declaração adulterada. No passado, 
fizemos uma declaração para revenda LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ. 03.979.032/0001-79, porém direcionada ao órgão (Secretaria de Saúde 
do Estado da Bahia) com número do edital (Pregão Eletrônico nº. 056/2015), como vocês podem verificar anexo. Em tal declaração eu coloquei minha 
assinatura eletrônica e mandei através de e-mail, em WORD, ou seja, a carta ficou vulnerável a possíveis alterações, o que foi foi feito, sem o nosso 
conhecimento e autorização, pela revenda LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA que adulterou o texto do documento original, conforme abaixo apontado:  
DE: 
”é nossa revenda autorizada, estando apta a comercializar os produtos de nossa linha, como: Monitores, Monitores Profissionais e Televisores.” 
 PARA: 
“é nossa revenda autorizada, estando apta a comercializar os produtos de nossa linha, como: Monitores, Monitores Profissionais e Televisores em regime de 
OEM”. Outro agravante: a revenda  LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA cotou o modelo Philips 231B4QPYCB, que além de estar descontinuado, não é 
fabricado em regime de OEM para esse modelo de produto.Reforço também que, como acima explicado, só emitimos carta direcionado ao órgão com 
número do certame e jamais emitimos  carta da forma como foi apresentado, caso contrário a revenda poderia usar a declaração em todos os processos 
licitatórios, tanto na esfera  municipal, estadual e federal por muito tempo, pois a carta alterada está sem prazo de validade. Gostaria que dessa diligencia pra 
apurar a veracidade desse documento, mesmo por que eu, Paulo Medeiros, não o fiz nenhum documento à essa revenda para esse processo. Também 
quero ressaltar que além do ocorrido acima, a  revenda LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ. 03.979.032/0001-79, faz parte de nossas revendas 
autorizadas que fazem compras através do nossos canais de distribuição...” 
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Diante do exposto acima, a Pregoeira e equipe de apoio INABILITA  a empresa LLM INFORMATICA LTDA que foi  arrematante dos lotes 03 e 04. E, por 
conseguinte por não haver propostas/catálogos válidas, os mesmos foram FRACASSADOS.  
 

Na sessão de reabertura do dia 27/11/2017 a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA manifestou intenção de interpor recurso com 
relação a vencedora do lote 02 a empresa LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP, como não apresentou contrarrazões com relação ao 
mesmo, a Pregoeira adjudicou o objeto pelo valor unitário R$ 6.010,66 (seis mil dez reais e sessenta e seis centavos) dentro do estimado pela 
Administração.  
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDORES 
PREÇO UNITÁRIO DOS 

LOTES (R$) 
SITUAÇÃO DOS LOTES 

01 # # FRACASSADO 

02 LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP 6.010,66 ADJUDICADO 

03 # # FRACASSADO 

04 # # FRACASSADO 

05 # # FRACASSADO 
 

 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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