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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 085/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00565.11.07.611.2017 
 

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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/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 6.769/2017, a reabertura da 
sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 085/2017, na forma Presencial, cujo 
objeto é o registro de preços para aquisição de eletrodoméstico (fogão 4 e 5 queimadores, tv de 32" e 42", refrigerador de 260L  e 360L,   
refrigerador frigobar 120l), para futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Municipal. A Pregoeira abriu a 
sessão informando o resumo da Ata de Reunião realizada no dia 14/11/2017. 
 

.........................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 14/11/2017.......................................................................... 
 

(...) 
 

Do exposto, a Pregoeira informa que o catálogo ofertado para lote 01, foi reprovado, deste modo a proposta de preços da licitante G F COMÉRCIO DE 
MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME para o referido lote foi desclassificada. No que se refere aos catálogos ofertados pela licitante T&J COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME, para os lotes 03 e 07 os mesmos foram reprovados, portanto a proposta de preços para os lotes 03 e 07 da referida empresa foram 
desclassificadas. 
 

Assim convocamos as empresas G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME e T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para reabertura da 
sessão a ser realizada no dia 23/11/2017 ás 14h00min. 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), na página onde se deu o aviso - campo 
<ANEXOS>.  
 

(....) 
.....................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 14/11/2017............................................................................... 
 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu a sessão o preposto da licitante G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME e T&J 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (pelos mesmos representantes já credenciados na sessão de abertura, conforme assinaturas abaixo). 
 

LOTE 01  
 

A licitante T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME ofertou o menor preço unitário no valor de R$ 1.228,68 (hum mil e duzentos e vinte e oito reais e sessenta e 
oito centavos), dentro do estimado pela administração. A Pregoeira realizou negociação direta com o representante legal da licitante e pelo mesmo foi dito que não 
poderia reduzir seu valor inicialmente ofertado, todavia, o valor ofertado se encontra dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. 
A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos 
apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, e declarou a licitante 
T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, habilitada por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra ao 
licitante, nada tiveram a declarar. 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ QTD PREÇO  

UNITÁRIO (R$) 

01 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 06.888.527/0001-80 190 1.228,68 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
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LOTE 02  
 

A licitante G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME ofertou o menor preço unitário no valor de R$ 1.828,53 (hum mil e oitocentos e vinte oito reais e 
cinquenta e três centavos), acima do estimado pela administração. A Pregoeira realizou negociação direta com o representante legal da licitante e pelo mesmo foi 
dito que poderia reduzir seu valor inicialmente ofertado para R$ 1.662,30 (hum mil seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos 
documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, a 
Pregoeira com base no Art. 27, parágrafos §5º e §6°, respectivamente da Lei Municipal 803/2007, como medida saneadora, resolveu conceder o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da data da publicação desta Ata, para que seja realizada a diligência destinada a esclarecer o fornecimento dos materiais constantes no Atestado 
de Capacidade Técnica fornecidos pelas empresa Supermercado Santa Terezinha. Em tempo a Pregoeira informa que o presente lote ficará suspenso até o 
atendimento da diligencia. 
 

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

02 SUSPENSO 
PROMITENTE FORNECEDOR G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME 18.195.038/0001-22 188 1.662,30 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote. 
  

 

LOTE 03 
 
SUSPENSO, para atendimento da diligência. 
 
 

LOTE 04 
 

Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude da 
impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTAS DE  

PREÇOS (R$) 
LANCES 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 
T&J COMÉRCIO 702,00 S/LANCE 

S/NEGOCIAÇÃO 
G F COMÉRCIO  973,40 S/LANCE 

 

A licitante T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME ofertou o menor preço unitário no valor de R$ 702,00 (setecentos e dois reais), dentro do estimado pela 
administração. A Pregoeira realizou negociação direta com o representante legal da licitante e pelo mesmo foi dito que não poderia reduzir seu valor inicialmente 
ofertado, todavia, o valor ofertado se encontra dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira e sua equipe de apoio 
procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os 
seus respectivos originais. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, e declarou a licitante T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 
habilitada por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. 
 

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

04 ADJUDICADO 
PROMITENTE FORNECEDOR T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 06.888.527/0001-80 177 702,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote. 
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LOTE 05 
 
SUSPENSO, para atendimento da diligência. 
 
LOTE 06 

 
SUSPENSO, para atendimento da diligência. 
 
LOTE 07 

 
SUSPENSO, para atendimento da diligência. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDORES 
PREÇO  

UNITÁRIO (R$) SITUAÇÃO  

01 T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1.228,68 ADJUDICADO 
02 DILIGÊNCIA # SUSPENSO 
03 DILIGÊNCIA # SUSPENSO 
04 T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 702,00 ADJUDICADO 
05 DILIGÊNCIA # SUSPENSO 
06 DILIGÊNCIA # SUSPENSO 
07 DILIGÊNCIA # SUSPENSO 

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

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

 
 
 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
 
 

Ana Carolina da Silva dos Santos 
Apoio 

 
 
 

Christian Moraes Pinheiro 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 

T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME EDSON LUZ SOUZA (71) 3251-3509   

G F COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME GILSON SOARES PEREIRA (75) 99102-0787  

 
 


