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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 021/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00870.11.07.611.2017 
 

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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 a abertura Licitação 
na Modalidade Pregão n.º 021/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços de pessoas jurídicas para Fornecimento de Produtos e 
Prestação de Serviços Funerários, visando atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES do Município de Camaçari, 
sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.6828/2018. 02 (duas) empresas 
compareceram ao certame (por seus representantes que assinam abaixo). A Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às 
Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa e identificação e credenciamento dos 
representantes das licitantes presentes. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de 
Habilitação. A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem propostas classificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da 
Ata de Registro de Preços pela empresa vencedora. Após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se 
deu a publicação do aviso da licitação. Se as licitantes que não resgatá-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A Pregoeira, dando 
seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

(R$)  LOTE ÚNICO 

GRIEGE ALVES DAMIÃO ME 1.512.960,00 
ELISIO BOMFIM BRAGA ME 1.622.375,80 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, foi constatado que as propostas apresentam erro no descrição dos itens 1 e 9. A Pregoeira 
desclassificou as propostas.  Em seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes para fins, vistas e rubricas. 
 
Como todas as propostas de preço foram desclassificadas, a Pregoeira e equipe de apoio, com base na Lei Municipal 803/2007, Art. 28, que diz “se todas as 
propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis aos 
licitantes para apresentação de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, facultada, 
nos casos de convite e pregão, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis” e com fulcro na Lei Federal 8.666/2016, Art. 48., § 3º, resolvem conceder o 
prazo para apresentação de proposta escoimada dos motivos que causaram a desclassificação. 
 
A Pregoeira informou que a sessão será suspensa e, com concordância dos presentes, retomada às 10h30min. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão 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>. 
 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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Dessa forma, A Pregoeira suspendeu os trabalhos, Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Apoio 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
GRIEGE ALVES DAMIÃO ME CARLA DAIANE DOS SANTOS SILVA (71) 3621-4207  
ELISIO BOMFIM BRAGA ME AMANDA ALVES OLIVEIRA (71) 3621-2102  
 


