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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 081/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00700.11.07.611.2016 
 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, 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 abertura Licitação na 

Modalidade Pregão n.º 081/2016, na forma Presencial, cujo objeto é a aquisição de 01 (uma) unidade de armazenamento de dados (Storage NAS – Network 
Storage Área) e Backup (cópia de segurança), incluindo instalação para atender às necessidades da Administração Municipal, em especial, da 
Controladoria Geral do Município, sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos e equipe de apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 

6.524/2016. Uma (01) empresa compareceu ao certame (por seu representante que assina abaixo). A Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de 

Atendimento às Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa e identificação e credenciamento 

dos representantes das licitantes presentes. A Pregoeira comunicou que o envelope cuja empresa que tiver a proposta desclassificada, ficará sob a guarda da 

Comissão até a assinatura do Contrato pela empresa vencedora, após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se 

deu a publicação do aviso da licitação. A licitante que não resgatar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. Em seguida solicitou ao licitante a 

entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos 

Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTE PROPOSTA DE PREÇO (R$) 

1. CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA 225.000,00 
 

A Pregoeira submeteu ao licitante a proposta de preços para vistas e rubrica. Ato contínuo, a Pregoeira informou aos licitantes presentes que a referida licitação ficará 

suspensa para avaliação das propostas e análise dos catálogos. A data da sessão de reabertura deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari 

(www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento.  
 

O envelope n.º 02 que não foi aberto ficará sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato pela licitante vencedora. Dessa forma, a Pregoeira encerrou os 

trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

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>. 

  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Presidente em Exercício  

Priscila Lins dos 
Santos 

Pregoeira 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

Marcelo Guimarães 
Gomes de Sousa 

Apoio 

Solange dos 
Santos 
Apoio 

Patrícia Nunes da  
Silva de Souza 

Apoio 
 

Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA Roger Fischmann (71)3646-4500  

 


