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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 106/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00618.11.07.611.2017 
 

Aos dezessete dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às treze 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 sessão para dar seguimento ao certame concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 106/2018, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de Preço 
para aquisição de caixas térmicas para atender as Unidades de Saúde do município. 
 
......................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 08/01/2018........................................................................................ 
 
(...) 
 
LOTE 01 

 

Como todas as propostas foram desclassificadas, O Pregoeira e a unanimidade dos membros, informa que como todas licitantes foram desclassificadas, 
utilizará do Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93 que diz “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,  a administração 
poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis”, assim sendo a Comissão concedeu prazo de 08 (oito) dias uteis para 

que as em sanem os motivos que levaram a desclassificação dos projetos de venda e consequentemente as respectivas inabilitações.  
.  

Desde já fica marcado para o dia 17/01/2018 ás 13h30min a reabertura do certame.  
 
................................................................................. FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 08/01/2018................................................................................ 

 
Dando seguimento à sessão o Pregoeira informou que as licitantes A BAHIANA EMBALAGENS LTDA-EPP e EBN – EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS 
EIRELLI-EPP compareceram com os mesmos representantes já credenciados na sessão de abertura, conforme assinaturas abaixo). 

 
LOTE UNICO 

 
Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços das licitantes, cujas propostas de preço apresentadas na sessão de 
abertura de 06/12/2017 foram desclassificadas, por não atenderem as especificações. Dando seguimento à sessão, solicitou abertura referidos envelopes, 
apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE  

PREÇO (R$) LOTE ÚNICO 

APRESENTOU CATÁLOGO 

EBN – EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS EIRELLI-EPP 83.000,00 SIM 

A BAHIANA EMBALAGENS LTDA-EPP 80.230,00 SIM 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira em encaminhar ao licitante presente, para fins de vistas e rubrica. 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



ATA DE REABERTURA PP 106-2017- Página 2 de 2 

O Pregoeiro abriu para questionamento e foi dito pelo representante da A BAHIANA EMBALAGENS LTDA-EPP o seguinte: o objeto ofertado está de acordo 
com as necessidades da Prefeitura de Camaçari, pois trata-se de um produto confeccionado em polietileno e as medidas estão dentro dos padrões exigidos 
do Edital.  
 
Em seguida, o Pregoeiro informou que este lote será suspenso para análise das catálogos  pela Secretaria de Saúde. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços pela licitante vencedora.  
 
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, O Pregoeiro encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

 COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Ana Paula Souza 

Silva 
Presidente 

Diego Manoel Oliveira 
da Paixão 
Pregoeiro 

Maria Jose Nery Costa 
Apoio 

 
 

Christian Morais Pinheiro 
Apoio 

Ana Carla Costa Paim 
Apoio 

Jussara Souza de 
oliveira 
Apoio 

 
Licitante presente: 
 

 
EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 

EBN – EMPRESA BAHIANA DE NEGÓCIOS 
EIRELLI-EPP 

DIVINO MARCIANO DE ALMEIDA (71) 3484-3080  

A BAHIANA EMBALAGENS LTDA-EPP 
CELSO LUIZ RODRIGUES 
CERQUEIRA 

(71) 99968-0642  

 

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

