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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº  030/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº  00005.11.07.611/2018 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a 
condução da Pregoeira, Ana Carolina Iglesias de Souza Rosa Santana e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.873/2018, a 
reabertura da sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 030/2018, na forma 
Presencial, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de expediente ( caneta azul, vermelha, preta, lápis, marca texto e caneta para 
cd/dvd).  
Dando seguimento a sessão apenas a licitante 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA- ME compareceu a sessão ( já credenciado na sessão 
anterior). 
 
LOTE 01 
 

A Pregoeira partiu para negociação direta com a licitante 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA- ME, que ofertou valor unitário  de R$ 18,98 (dezoito 
reais e noventa e oito centavos), após a disputa de lance na sessão de abertura. Foi dito pelo licitante que o valor ofertado está bem abaixo do estimado. A 
Pregoeira verificou que o valor ofertado está 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, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada 
vencedora para este lote. Dada a palavra ao licitante para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo licitante foi dito que abre mão 
de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

LOTE SITUAÇÃO DO 
ITEM 

SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA DO 

PRODUTO QTDE UF PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

01 ADJUDICADO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
2002 DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO LTDA- ME 

04.679.852/0001-08 
COMPACTOR 
ECONÔMICA 3.585 CX 18,98 

 
LOTE 02 
 

A Pregoeira partiu para negociação direta com a licitante 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA- ME, que ofertou valor unitário  de R$ 18,98 (dezoito 
reais e noventa e oito centavos), após a disputa de lance na sessão de abertura. A Pregoeira verificou que o valor ofertado está dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Já Habilitada no presente certame, por atender às exigências do 
edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra ao licitante para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, 
pelo licitante foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

LOTE SITUAÇÃO DO 
ITEM 

SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA DO 

PRODUTO QTDE UF PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


