
ATA DE REABERTURA PP 009-2021 - Página 1 
de 4  

ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO N.º 009/2021 (PRESENCIAL) – COPEL 

PROCESSO N.º 199/2021 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 09:10h, na Sala da COPEL da Câmara Municipal de Camaçari – CMC, situada na 

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 009/2021, na 
forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação e manutenção 
corretiva e preventiva, de equipamentos de informática disponibilizados pela CONTRATADA para atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Camaçari, sob a condução do Pregoeiro Cássio Daniel de Brito Leal e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designadas pela Portaria 020/2021. O 
Pregoeiro abriu a sessão, informando o resumo da sessão do dia 01/07/2021. 

 

............................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 01/07/2021................................................................................. 

(...) 

 

Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou o resultado do julgamento das propostas, efetuado com base no parecer Coordenação de Informática 
da Câmara Municipal de Camaçari: 

 
 

LOTE 
 

                           LICITANTE 
SITUAÇÃO DA 

PROPOSTA 

 

   01 

LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 
APROVADA.  
 

AGM TECNOLOGIA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE MÁQUINAS EIRELI 

REPROVADA - Não apresentou junto a proposta nenhuma das devidas declarações 
exigidas, conforme ANEXO II do EDITAL. 

LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME 
REPROVADA - Não apresentou junto a proposta declaração da Fabricante conforme 
exigido no item E do ANEXO II do EDITAL. 

 
Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para o dia 05/07/2021 às 09:00hs no mesmo local.  
 
Os envelopes n.º 02 permanecem sob a guarda da Comissão até a Reabertura da Sessão.  
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br), nesta data. 
 
 (...) 
 

.........................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 01/07/2021 E INÍCIO DA SESSÃO DO DIA 05/07/2021........................................... 
 

Dando prosseguimento a sessão, o Pregoeiro informou que apenas a licitante LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA compareceu a sessão 

(pelo mesmo representante já credenciado na sessão de abertura). 

 

https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br/
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LOTE 01 

O representante da Coordenação de Informática da Câmara Municipal de Camaçari reprovou as propostas apresentadas pelas licitantes:  1) AGM 
TECNOLOGIA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, por não apresentar junto a proposta nenhuma das devidas declarações exigidas, 
conforme ANEXO II do EDITAL; 2) LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME, por não apresentar junto a proposta declaração da Fabricante 
conforme exigido no item E do ANEXO II do EDITAL. A proposta apresentada pela licitante LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA foi aprovada. 

 
A licitante LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ofertou o menor preço global de R$ 1.073.001,24 (um milhão setenta e três mil um real e vinte 
e quatro centavos). O pregoeiro procedeu com a negociação direta e pelo representante da licitante foi dito que pode baixar o preço ofertado para R$ 
1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. O Pregoeiro classificou a 
proposta. Após análise da documentação o Pregoeiro procedeu com a habilitação, 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. O Pregoeiro adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 

 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 

 

LOTE                           VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL 

DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA R$ 1.020.000,00 ADJUDICADO 

 

O Pregoeiro comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preço na negociação, deverá apresentar proposta reformulada no 
prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (09:56h). 

 

Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br), na mesma página onde 
se deu o aviso - campo. 

 
Dessa forma, o Pregoeiro encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

 
 

Cássio Daniel de Brito Leal  
Pregoeiro 

 
 

 

 
 

Gilberto Santos Moreira  
Apoio 

 
 

 

 
 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA (71) 98801-1381  

 

https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br/

