
 
 
 
 
 
 

ATA DE JULGAMENTO FINAL PP 034/2017 - Página 1 de 2 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2017 – COMPEL 

PROCESSO N.º 00322.11.07.611.2017 
 

Trata-se do julgamento final da licitação em epígrafe que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Refeição Pronta e Kit Lanche para as atividades desenvolvidas 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES. 
 
A vinculação da presente licitação ocorreu mediante publicação do edital em referência, no Diário 
Oficial do Estado n.º 22.212 e no endereço eletrônico www.compras.camacari.ba.gov.br em 
07/07/2017. 
 
Verificou que 32 (trinta e duas) empresas manifestaram interesse pela licitação através do 
comprovante de retirada do edital no Portal de Compras de Camaçari, no endereço eletrônico 
www.compras.camacari.ba.gov.br, apensado no processo que instrui esta licitação.  
 
No dia e hora determinados foi aberta a sessão. 03 (três) empresa participaram do certame.  
 
Após rodada de lance, a licitante RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME ofertou o menor preço 
global de R$ 172.900,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a 
proposta. 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 
verificou que a “Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 
1991” está vencida e que a licitante não apresentou “Registro ou Inscrição no Conselho Regional 
de Nutrição - CRN da licitante e do responsável técnico indicado para o mesmo, comprovando a 
situação regular perante o citado órgão”, tendo apresentado um protocolo, o que não é admitido em 
substituição aos documentos requeridos no Edital. Diante do exposto, A Pregoeira procedeu com a 
inabilitação da licitante, por não atender às exigências do Edital. 
 
Ato continuo, a Pregoeira procedeu com a abertura do Envelope n.º 02 - Documentação de 
Habilitação da segunda colocada, GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS - ME que 
ofertou o preço global de R$ 173.000,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL REAIS). A Pregoeira 
classificou a proposta. 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 
verificou que o “Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Nutrição - CRN da licitante e do 
responsável técnico indicado para o mesmo, comprovando a situação regular perante o citado 
órgão” estava vencido. Diante do exposto, A Pregoeira procedeu com a inabilitação da licitante, por 
não atender às exigências do Edital. 
 
Ato continuo, a Pregoeira procedeu com a abertura do Envelope n.º 02 - Documentação de 
Habilitação da terceira colocada, RED ANGUS CHURRASCARIA EIRELI ME que ofertou o preço 
global de R$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS). A Pregoeira classificou a proposta. 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, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este 
lote. O representante da licitante GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS – ME manifestou 
intenção de interpor recurso. 
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No dia 27/07/2017, a representante legal da licitante GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS 
SANTOS – ME protocolou na recepção desta Coordenação, Declaração onde a mesma declinou da 
intenção de interpor recurso manifestada durante sessão de abertura. Diante do exposto, a 
Pregoeira procedeu com a habilitação da licitante RED ANGUS CHURRASCARIA EIRELI ME, por 
atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. 
 
A Pregoeira, de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, as condições fixadas no Edital e nos termos 
da legislação vigente recomenda à Autoridade Competente a adjudicação e homologação do 
objeto do lote único do PREGÃO Nº 034/2017 (Presencial) – COMPEL à licitante elencada abaixo: 
 

LOTE 
PREÇO GLOBAL 

DA SD 
(R$) 

VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL 
ADJUDICADO 

(R$) 

ECONOMIA 
(%) 

ÚNICO 374.800,00 RED ANGUS CHURRASCARIA EIRELI ME 190.000,00 49,31 

 
Camaçari, 1º de agosto de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

 
 

 
Priscila Lins dos 

Santos  
Pregoeira 

 
 

 
Monique de Jesus 

Fonseca 
Apoio 

 
 

 
Ana Carolina da Silva dos 

Santos 
Apoio 

 
 

 
 
 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio  

 
ADJUDICO E HOMOLOGO A PRESENTE 

LICITAÇÃO 
 

EM ____/_____/_____ 
 

_____________________________ 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 
 
 


