
 
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA II 
PREGÃO Nº 107/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00626.11.07.611.2017 

 
Aos dezenove  dias do mês de janeiro 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 sob a condução da Pregoeira, Ana 

Carolina Iglesias de Souza Rosa Santana e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a reabertura da sessão para dar prosseguimento aos 

procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 107/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o, Registro de Preço, para aquisição de 

mobiliário, para atender as Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da Ata de Reabertura realizada no dia 

16/01/2018. 

 
......................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 16/01/2018........................................................................ 

 
(...) 
 
LOTE 03  

 
A Pregoeira informa que todas as propostas apresentadas foram desclassificadas pelos motivos acima exposto, portanto com base na Lei Municipal 803/2017 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”, concedeu prazo de 03 (três) dias úteis para que as licitantes OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS 
LTDA - EPP e WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI-ME apresentem novos catálogos, sanando as causas das desclassificações. 
 
LOTE 04  

 
A Pregoeira informa que, todas as propostas apresentadas foram desclassificadas pelos motivos acima exposto, portanto com base na Lei Municipal 803/2017 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”, concedeu prazo de 03 (três) dias úteis para que a licitante OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 
EPP apresente  novo  catálogo, sanando as causas das desclassificações. 
 
LOTE 05  

 
A Pregoeira informa que todas as propostas apresentadas foram desclassificadas pelos motivos acima exposto, portanto com base na Lei Municipal 803/2017 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”, concedeu prazo de 03 (três) dias úteis para que as licitantes AMOÊDO SAUPCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS 
LTDA-ME , OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - EPP, PAPELON ARTIGOS PARA  ESCRITÓRIO EIRELI – EPP  e WPB COMERCIO, SERVIÇOS E 
ASSESSORIA EIRELI-ME apresentem  novos  catálogos, sanando as causas das desclassificações 
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 Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 

 

ITEM VENCEDORES 
PREÇO  

GLOBAL (R$) 
SITUAÇÃO  

01 OFIFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA- EPP 18.040,00 SUSPENSO LEI 803 

02 AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA ME 15.080,00 ADJUDICADO 

03 # # SUSPENSO LEI 803 

04 # # SUSPENSO LEI 803 

05 # # SUSPENSO LEI 803 

 

Fica desde já marcada a sessão de reabertura para o dia 19/01/2018 ás 09:00h 
 
........................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 16/01/2018 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 19/01/2018.................................................... 
 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira, informou que compareceu a sessão os representantes legais das licitantes: AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE 
MAQUINAS LTDA ME, OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA – EPP e WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI- ME já 
credenciados em sessão anteriores. 

 
A Pregoeira informa que em cumprimento a convocação a empresa OFIFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA- EPP compareceu no dia 
17/01/2018, apresentando  os atestados de capacidade técnica original , tempestivamente, conforme diligenciado na sessão de reabertura do 16/01/2018, e 
após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para 
este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo 
recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
 

LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ VALOR GLOBAL (R$) 

01 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR 

OFIFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA- 
EPP 

07.808.120/0001-69 18.040,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote. 
 
 
 

 
LOTE 02 -  Já se encontra Adjudicado na sessão anterior, conforme consta aos autos. 

 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira, informou que compareceu a sessão os representantes legais das licitantes: AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS 
LTDA ME, WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI- ME já credenciados, conforme assinaturas abaixo. 
 
LOTE 03 -   Apenas a empresa WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI-ME, apresentou catalogo para o referido lote.  

 
LOTE 04 - A Pregoeira informa foi oportunizado ao Licitante OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA – EPP, apresentar nova proposta. Não havendo mas 
proposta para o referido lote será fracassado.  

 
LOTE  05 -  Apenas a empresa  AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA ME, apresentou o catalogo para o referido lote. 
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Ato contínuo deliberou a Pregoeira por informar ao licitante que a sessão será suspensa para análise do  manual/catalogos exigido para a classificação das 

propostas de preços. A data da sessão de reabertura deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), sendo a 

licitante única responsável pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. O envelope n.º 02 que foi rubricado pelo licitante presente ficará sob 

a guarda da Comissão até a data de Reabertura da sessão.   

 
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 os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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Ana Paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 
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Pregoeira 

 
 

Ana Carolina da Silva dos 
Santos 
Apoio 

 

 
 

Maria José Nery Costa 
Apoio 

 
 

Michelle Silva Vasconcelos 
Apoio 

 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 

AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA ME  JEAN CARLOS RAMOS DE LIMA  (71) 3334-2469  

WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI-ME  GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA  (11) 98585-8899   

 

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

