
 

ATA DE REUNIAO PP 077-18 (1)077- Página 1 de 1 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA III 
PREGÃO Nº 0109/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00453.11.07.611.2018 
 
Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos, 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 6.873/2018, a sessão para dar seguimento ao processo licitatório, 
concernente à licitação na Modalidade Pregão n.º 0109/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de Preço para aquisição de cesta básica 
que compõem o suporte nutricional do Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-Ba 
 

No dia 24/07/2018 a Pregoeira divulgou através de Ata de Sessão Interna II, o resultado da analise da proposta de preços/documentação e amostras,  

e em conformidade com o art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, foi aberto prazo recursal de 03 (três) dias úteis. A manifestação da intenção em recorrer, foi 

apresentada pela empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP em 26/07/2018 ás 13h47min. 
 

A Pregoeira informa, que com base nas alegações apresentadas pela empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA - EPP , decidiu DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, 

revogar a decisão de declaração de vencedora da licitante TÁRCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 
 

Ato contínuo, a Pregoeira convoca a licitante LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, próxima classificada em 

preços para a sessão de Reabertura, a ser realizada no dia 03/08/2018 ás 14h00min, a fim de que seja realizada negociação direta visando obtenção 

de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002,  bem como que seja 

apresentada as amostras em conformidade com o item 12 do edital. 
 

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), 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. 
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