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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 087/2018(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00475.11.07.611.2018 
 
Aos dezenove dias do mês de junho 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, foi realizada sob 
a condução da Pregoeira, Wadna Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto nº 6873/2018, a 
sessão de reabertura para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 087/2018, na 
forma Presencial, cujo objeto é a contratação de serviço especializado em locação de equipamentos para controle de acessos, para atender 
eventos da Administração Pública Municipal. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 18/06/2018:  
 
........................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 18/06/2018 .......................................................................... 
(...) 
 
A Pregoeira informa que em virtude do declínio da empresa HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP em 
manter as condições previstas no instrumento convocatório, e considerado a urgência do processo em epígrafe, fica convocada a segunda 
colocada do lote 01, a licitante B.E. SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME e as demais interessadas, para que, em sessão de 
Reabertura, desde já marcada para o dia 19/06/2018 ás 09h00min, seja realizada negociação direta visando obtenção de proposta mais 
vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e XVII, da Lei Federal 10.520/2002.  
 
(...) 
.................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 18/06/2018 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 19/06/2018................................ 
 
A Preogeira informa que compareceram os representantes legais das empresas: B.E. SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME 
(Paulo Magno de Souza Ferreira) e GFORT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP (Adson Simões de Almeida), já credenciados na 
sessão de Abertura. 
  
 
Lote 01 
 
A licitante B.E. SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME ofertou o menor preço global de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três 
mil reais), a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que não pode baixar o preço inicial ofertado  e como o mesmo 
encontra-se dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise 
da documentação a Pregoeira procedeu com a inabilitação. A empresa apresentou atestados emitidos pelo hiper Unimar e embasa, em cópias 
simples, o que poderia ser passível de diligência, entretanto os referidos atestados comprovam a entrega de rádios e camaras de segurança, 
não sendo pertinente e compatível com o objeto da licitação. 
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Do exposto a Pregoeira procedeu com a negociação direta com a terceira colocada em preços a licitante GFORT SOLUÇÕES 
TECNOLOGICAS LTDA EPP, que ofertou preço global de R$ 328.600,00 (trezentos e vinte e oito mil e seiscentos reais), pela licitante foi dito 
que pode baixar o valor para R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a 
arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, 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. 
  
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 GFORT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP 325.000,00 ADJUDICADO 
 
O envelope n.º 02 que não foi aberto ficará sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato 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, a Pregoeira encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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Licitantes presentes:  
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
B.E. SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME PAULO MAGNO DE SOUZA FERREIRA (71) 98880-0748  
GFORT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP ADSON SIMÕES DE ALMEIDA (71) 99673-5765  
 
 
 


