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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 ATA DE REABERTURA (2) 
PREGÃO Nº 047/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00433.11.07.611.2017 
 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 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/nº, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a reabertura da 
sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 047/2017, na forma Presencial, cujo objeto é 
registro de Preço para o fornecimento dos itens de (papelaria e higiene) para suprir as demandas das unidades escolares e creches pertencentes à 
Secretaria de Educação do Município de Camaçari – SEDUC, sob a condução da Pregoeira, Monique de Jesus Fonseca e equipe de apoio que abaixo assinam, 
designados pelo Decreto 6.769/2017.  
 

Participaram da reabertura da sessão os representantes legais das licitantes; 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA; A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – 
ME; PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME, já credenciados na sessão de abertura do dia 28/08/2017.Dando seguimento à sessão a Pregoeira reabriu informando o 
resumo da sessão do dia 20/09/2017. 
  

........................................................................................... RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/09/2017.......................................................................................... 
 

A Pregoeira informar que após a convocação para apresentação das amostras, conforme disposto no item 12 do instrumento convocatório, apenas as licitantes relacionadas 
abaixo, forneceram as amostras para os lotes de 01 á 06. 
 

LOTE 01: LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES – EIRELI ME e 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA; 
LOTE 02: LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES – EIRELI ME e 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA; 
LOTE 03: PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME;  
LOTE 04: PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME; 
LOTE 05: 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA; 
LOTE 06: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – ME. 
 

(...) 
 

Do exposto, convocamos as empresas: 2002 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA para os lotes 01, 02 e 05; PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME para os lotes 01e 
04 que tiveram suas propostas/amostras classificadas, para realização da negociação direta conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 
10.520/2002, em decorrência da desclassificação das propostas das licitantes arrematadoras, nos referidos lotes.  
 

Desde já, informamos a todos participantes que reabertura da sessão está marcada para o dia 21/09/2017 ás 14h00min. Os envelopes n.º 02 que não foram abertos 
ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura.  
 

(...) 
.................................................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 20/09/2017.................................................................................... 

 

A licitante LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES – EIRELI ME, foi desclassificada no referido lote, em razão das suas amostras terem sido 
reprovadas. Ato contínuo, a Pregoeira convocou a segunda classificada em lances para negociação direta, por ter suas amostras/propostas aprovadas e classificadas 
respectivamente. A empresa 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, ofertou inicialmente o valor global de R$ 562.740,00. A Pregoeira iniciou a negociação 
direta e foi dito pelo representante legal que poderia reduzir o valor para R$ 560.900,00 (quinhentos e sessenta mil e novecentos reais), sendo aceita pela 
Pregoeira, por está dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira e equipe de apoio informam que a empresa 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, 
atendeu a diligência realizada no dia 30/08/2017. A Pregoeira declarou a empresa habilitada no certame, 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. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
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LOTE SITUAÇÃO DO LOTE SITUAÇÃO DA PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ LOTE PREÇO GLOBAL (R$) 

01 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 04.679.852/0001-08 01 560.900,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
 

LOTE 02 
 

A licitante LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES – EIRELI ME, foi desclassificada no referido lote, em razão das suas amostras terem sido 
reprovadas. Ato contínuo, a Pregoeira convocou a segunda classificada em lances para negociação direta, por ter suas amostras/propostas aprovadas e classificadas 
respectivamente. A empresa 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, ofertou inicialmente o valor global de R$ 340.155,00. A Pregoeira iniciou a negociação 
direta e foi dito pelo representante legal que poderia reduzir o valor para R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), sendo aceita pela Pregoeira, por está 
dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira e equipe de apoio informam que a empresa 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, já se encontra 
habilitada no certame, 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. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o 
objeto pelo preço global arrematado. 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE SITUAÇÃO DA PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ LOTE PREÇO GLOBAL (R$) 

02 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 04.679.852/0001-08 02 340.000,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
 

LOTE 03 
 
A licitante 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, foi desclassificada no referido lote, em razão de não ter fornecido as amostras. Ato contínuo, a Pregoeira 
convocou a última classificada em lances para negociação direta, por ter suas amostras/propostas aprovadas e classificadas respectivamente. A Pregoeira ressalta, 
que a empresa supracitada, foi a única a fornecer as amostras para analise. A empresa PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME, ofertou inicialmente o valor global de 
R$ 890.049,90. A Pregoeira iniciou a negociação direta e foi dito pelo representante legal que poderia reduzir o valor para R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 
mil reais), sendo aceita pela Pregoeira, por está dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira e equipe de apoio informam que a empresa PERLA DOS 
SANTOS SPECHT –ME, já se encontra habilitada no certame, 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. Como não houve 
recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
LOTE SITUAÇÃO DO LOTE SITUAÇÃO DA PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ LOTE PREÇO GLOBAL (R$) 

03 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME 07.293.746/0001-80 03 850.000,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
 

LOTE 04 
 

A licitante ALEA COMERCIAL LTDA, foi desclassificada no referido lote, em razão de não ter fornecido as amostras. Ato contínuo, a Pregoeira convocou a última 
classificada em lances que teve suas amostras classificadas, para negociação direta. A Pregoeira ressalta, que a empresa supracitada, foi a única a fornecer as 
amostras para analise. A empresa PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME, ofertou inicialmente o valor global de R$ 272.117,00. A Pregoeira iniciou a negociação 
direta e foi dito pelo representante legal que poderia reduzir o valor para R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), sendo aceita pela Pregoeira, por está 
dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira e equipe de apoio informam que a empresa PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME, já se encontra habilitada no 
certame, 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. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo 
preço global arrematado. 
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LOTE SITUAÇÃO DO LOTE SITUAÇÃO DA PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ LOTE PREÇO GLOBAL (R$) 

04 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME 07.293.746/0001-80 04 272.000,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
 
LOTE 05 
 
A licitante PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME, foi desclassificada no referido lote, em razão de não ter fornecido as amostras. Ato contínuo, a Pregoeira convocou 
a segunda classificada em lances que teve suas amostras classificadas, para negociação direta. Ato contínuo, a Pregoeira convocou a segunda classificada em 
lances para negociação direta, por ter suas amostras/propostas aprovadas e classificadas respectivamente. A empresa 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, 
ofertou inicialmente o valor global de R$ 279.062,00. A Pregoeira iniciou a negociação direta e foi dito pelo representante legal que poderia reduzir o valor para R$ 
279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), sendo aceita pela Pregoeira, por está dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira e equipe de apoio 
informam que a empresa 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, já se encontra habilitada no certame, 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. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
LOTE SITUAÇÃO DO LOTE SITUAÇÃO DA PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ LOTE PREÇO GLOBAL (R$) 

05 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 04.679.852/0001-08 05 279.000,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
 
LOTE 06 
 
A licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME, ofertou o menor preço global de R$ 184.930,00 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e trinta reais), dentro 
do estimado pela administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote 06. A Pregoeira, procedeu a negociação direta com a empresa A BAHIANA EMBALAGENS 
LTDA – ME, e foi dito pelo mesmo que não poderia reduzir o valor. Do exposto a Pregoeira ratifica a declaração da empresa ser a vencedora do referido lote, por 
atender as exigências do edital. 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. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE SITUAÇÃO DA PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ LOTE PREÇO GLOBAL (R$) 

06 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME 01.703.017/0001-78 06 184.930,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDORES 
PREÇO GLOBAL  

DO LOTE(R$) SITUAÇÃO  

01 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 560.900,00 ADJUDICADO 
02 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 340.000,00 ADJUDICADO 
03 PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME 850.000,00 ADJUDICADO 
04 PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME 272.000,00 ADJUDICADO 
05 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 279.000,00 ADJUDICADO 
06 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME 184.930,00 ADJUDICADO 
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A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta reformulada no prazo de 
24h, contadas do encerramento desta sessão (15h05min). Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura.  
 
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, em 
seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente 

Monique de Jesus 
Fonseca 
Pregoeira 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

Vanilda Carmen Pinto  
de Sá 
Apoio 

Christian Morais  
Pinheiro 

Apoio 

Vagner Julio da 
Cunha 
Apoio 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

 
Licitantes Presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 

A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME Celso Luiz Rodrigues Cerqueira (071)3621-0414  

2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA Moisés Alves dos Santos (071)3644-3668  

PERLA DOS SANTOS SPECHT –ME Marcos Laves dos Santos (071)3644-4234  

 


