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ATA DE REUNIÃO II 

PREGÃO N.º 105/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO N.º 00230.11.07.611.2018 

 
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas,na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua 
Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Ana Carolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, 
designados pelo Decreto 6924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão 
n.º105/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de equipamentos e instrumentos para oficinas terapêuticas dos Centros 
de Atenção Psicossocial do município de Camaçari-BA. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão:  
 
.........................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 12/09/2018...................................................................... 
(...) 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

NOVA FG 
DISTRIBUIDORA 

COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA - 

ME 

 5.788,00 580,00 1.813,00 1.106,00 437,00  2.280,00 354,00 1.421,00 220,00 388,00 394,00 26.772,00 393,00 1.448,00 920,00 8.021,14 

 

(...) 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu o representante legal da empresa NOVA FG DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, credenciado na sessão de Abertura, conforme assinatura abaixo. 
 
A Pregoeira, dando seguimento à sessão, recebeu nova proposta/documentação que fora motivo de diligência na sessão de reunião do dia 05/09/2018 
referente aos Lotes 02, 08, 14, 15 e 18, reprovados pelo setor técnico da SESAU. Fora recebido novo contrato social  da licitante NOVA FG, onde a mesma 
passa a ter o seguinte nome empresarial: NOVA FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. A Pregoeira suspende a sessão para 
avaliação das propostas/catálogos pelo setor requisitante. 
 
A data da sessão de reabertura, deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo a licitante a única 
responsável pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. O envelope n.º 02 permanece sob a guarda da Comissão até a 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>. 
(...) 
............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO 12/09/2018......................................................................................... 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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A Pregoeira iniciou a sessão informando o resultado do Parecer recebido em 20/09/2018 pela Secretaria de Saúde com relação a análise das 
documentações/catálogos diligenciados dos Lotes 02, 08, 14, 15 e 18  da licitante NOVA FG DISTRIBUIDORA.  
 
LOTE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 

bumbo, marcial, em madeira, canoas em metal, garras resistentes, forrado em 
fórmica, afinação 8 tarraxas, peles hidraulicas 22``, monofilme, parafuso de afinaço 
cromado. 

Quirino A – Aprovado; após apresentação do croqui 
com detalhamento técnico que corresponde ao 
descritivo 
C - Aprovado 

APROVADO 

02 

carrier, colete feito em material leve e resistente, usado para carregar caixa marcial. Quirino A – Aprovado; após apresentação do croqui 
com detalhamento técnico que corresponde às 
exigências do descritivo 
B - Aprovado 

APROVADO 

03 

caixa (tarol), em madeira (forrada ou laqueada), 14 polegadas x 60 mm, 8 a 10 
afinações, pele porosa 250 micra, pele resposta 75 micras, esteira 24 fios, esticador 
automático; com colete 

Quirino A – Aprovado; após apresentação de novo 
croqui com detalhamento técnico que 
comprova o acompanhamento do colete. 
C - Aprovado 

APROVADO 

04 
zabumba em madeira envernizada, com dupla afinação, aro 18, pele em material 
plástico resistente. 

RMV PZC 
1900 

A – aprovado 
C - aprovado 

APROVADO 

 
LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
pandeiro, em madeira, pele sintética, aro 12 polegadas, com regulador. embalagem 
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

PHX A – Aprovado 
B - Aprovado APROVADO 

02 
pandeiro aro 8, corpo de madeira com 8 polegadas e pele de couro. Gope A – Aprovado;  

B - Aprovado  
APROVADO 

03 
pandeiro de choro aro 10 polegadas, com membrana de couro, com chave de 
afinação e sacola acolchoada (softbag), corpo em madeira, pele animal, platinelas 
douradas. 

Gope A – Aprovado 
B - Aprovado  APROVADO 

04 
pandeiro de samba, em madeira, aro 10 polegadas, com membrana sintética, com 
chave de afinação e sacola acochoada (soft bag), corpo em madeira, pele leitosa, 
platinelas cromadas. 

RMV A – Aprovado 
B - Aprovado APROVADO 

05 
tamborim 6 polegadas, com baqueta e chave de afinação, 6 parafusos de afinação 
niquelados, em alumínio. 

Quirino A – Aprovado 
B - Aprovado 

APROVADO 

 
LOTE 14 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
banco para teclado musical, confeccionado em madeira e metal, com assento 
estofado. 

Saty A - Aprovado  
C -  Aprovado 

APROVADO 

02 

estojo para teclado musical, tipo semi case, em material leve, impermeavel, 
resistente, com proteção reforcada por perfil de aço contornando as laterais. forrado 
com espuma de poliuretano, acabamento interno e sem pele sintética, alca manual, 
dimensões 108 x 46 x 15 cm. 

Solid Sound A – Aprovado; após diligência no site do 
fabricante, verificamos que o modelo atende as 
exigências técnicas e dimensões do descritivo.  
C - Aprovado 

APROVADO 

03 

teclado musical, eletrônico, com as seguintes características - teclado com 88 teclas - 
polifonia minimo de 64 vozes - sequenciador com capacidade minima entre 200.000 
e maxima 400.000 notas - memoria ram com capacidade expansível mínima de 96 
mb - conectividade usb para integração com o computador - display com visor 
iluminado lcd - tensao de 110 volts garantia de 01 ano dada pelo fabricante. 

Yamaha 

P45-B 

A - Aprovado  

APROVADO 
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 LOTE 15 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 tigela tibetana. orin em metal com 12 cm de diâmetro. acompando de bastão. Artesanal A – Aprovado  APROVADO 

 
LOTE 18 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA  EXIGÊNCIAS PARECER 

01 
capa para violão, tamanho padrão para modelo clássico de 6 cordas. Harmonics A - Aprovado 

C- Aprovado 
APROVADO 

02 
correia de violão regulagem de altura com sistema de vários furos Basso A - Aprovado  

C - Aprovado 
APROVADO 

03 
encordoamento de violão nylon. jogo de 6 cordas, nylon branco, tensão normal Gianini  A – Aprovado;   

C - Aprovado 
APROVADO 

04 
violão tipo acústico, nível iniciante, violão estudante, escala em pau-de-ferro, 19 
trastes, tarraxas pino grosso cromado, acabamento envernizado, encordoamento em 
nylon, embalagem contendo nome do produto e identificação do fabricante. 

DiGiorgio A - Aprovado  
 

APROVADO 

05 

violão eletro-acústico, 06 cordas, tampo em madeira maciça, lateral e fundo em 
mogno, tarraxas cromadas, braço em mogno, escala em rosewood, 20 trastes, 
captador rastilho, equalizador pré-amplificador ativo, com no mínimo, quatro bandas, 
controle de volume, graves, médios, agudos e afinador. 

Tagima A – Aprovado 
B - Aprovado 

APROVADO 

 
Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para o dia 25/09/2018 às 09h00min no mesmo local para que se proceda a negociação de preços bem 
como a abertura do envelope de habilitação. 
 
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 a sessão e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 

 
Ana Carolina Santos 

Pregoeira 

 
 

 
Aracele Santos de Oliveira 

Apoio 

 
 

 
Michelle Silva 
Vasconcelos 

Apoio 

 
 

 
Aline Oliveira da Silva 

Almeida 
Apoio 

 


