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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 006/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00192.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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, Monique de Jesus 
Fonseca e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.659/2017, a sessão para dar seguimento em decorrência do resultado 
da análise das propostas de preços e catálogos, concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 006/2017, na forma Presencial, cujo objeto é 
aquisição de 30 (trinta) scanners portáteis para Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari. A Pregoeira iniciou a sessão informando 
o resumo da Ata de Reabertura. 
 
.................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 18/05/2017................................................................................ 

 
(...) 
 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 

T SEG – SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME 48.000,00 

ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 56.700,00 

NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP 57.000,00 

 
Avaliando o conteúdo das propostas de preços a Pregoeira solicitou que fossem corrigidos os erros materiais e irrelevantes. Após analise da 
proposta de preços a Pregoeira e equipe de apoio verificaram que a licitante NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA – EPP, não apresentou a 
“Declaração de atendimento às especificações exigidas no edital” e forneceu folder ou catálogo do equipamento em língua inglesa. Em 
seguida, a Pregoeira submeteu ao licitante a proposta de preços para vistas e rubrica. 
 
Dada a palavra aos licitantes, nada tiveram a declarar. 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.   
  
(...) 

............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 18/05/2017................................................................ 
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Dando seguimento à sessão a Pregoeira, com base no Relatório expedido pela Secretaria de Fazenda – SEFAZ, a Pregoeira e sua equipe de apoio, 
informam o resultado da análise das propostas de preços e catálogos ofertados pelas licitantes: T SEG – SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, 
ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP e NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA – EPP. 
 
LOTE 01 – EXCLUSIVO ME/EPP 

DESCRIÇÃO DO ITEM - 01 LICITANTES 

 
MARCA DO 
PRODUTO 

OFERTADO 

RESULTADO DA 
AVALIAÇÃO DAS 

PROPOSTAS/AMOSTRAS 
(A) – APROVADO 
(R) - REPROVADO 

DETALHAMENTO DO MOTIVO DA 
REPROVAÇÃO 

Scanner portatil, resolução ótica, até 600 dpi, conexões, 
usb 2.0 - mini tipo b wi-fi 802.11 b/g/n, velocidade de 
digitalização, 300 dpi, b/n - color - 8,5 segundos; 600 dpi,  
b/n - color- 31 segundos (tamanho a4), tamanho máximo 
de digitalização, tamanho a4, sistema operacional, 
microsoft windows xp, windows xp professional x64 
edition, windows vista, windows 7, windows 8.x, mac os x 
10.5.8 - 10.9.x - ios 5.x ou posterior, android 4 ou 
posterior, requisitos do sistema, microsoft windows xp, 
windows xp professional x64 edition, windows vista, 
windows 7, windows 8.x, mac os x 10.5.8 - 10.9.x - ios 5.x 
ou posterior android 4 ou posterior, conteúdo da 
embalagem, scanner, cabo usb, cd de instalação, guia do 
usuário e bolsa para transporte, voltagem, bivolt, a 
voltagem bivolt refere-se ao carregador, o produto deve 
funcionar a pilhas e via USB. 

T SEG – SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME 
EPSON 

WORKFORCE 
DS - 40 

(A) – APROVADO  

ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 
EPSON 

WORKFORCE 
DS - 40 

(A) – APROVADO  

NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP IRISCAN BOOK 
EXECUTIVE 3 (R) - REPROVADO 

Por não fornecer a declaração a 
“Declaração de atendimento às 
especificações exigidas no edital” exigida 
no Anexo II e por apresentar folder ou 
catálogo do equipamento em língua 
inglesa, descumprindo o exigido no 
Termo de Referência Anexo I, do edital. 

 
Do exposto, fica marcada a sessão de reabertura, para o dia 24/05/2017 às 09h00min. Os envelopes n.º 02 permanecem 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), na 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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