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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 113/2017(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00683.11.07.611.2017 
 

Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Wadna 
Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto nº 6769/2017, a sessão de reabertura para dar prosseguimento aos 
procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 113/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para 
aquisição de material de consumo (papel toalha, luva latex tamanhos p, m e g) visando futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Municipal. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 28/12/2017:  
 

................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/12/2017 ................................................................................. 
(...) 
 

A Pregoeira observou que houve falha nos atos praticados no Lote 01, em razão de não ter aberto o envelope dos documentos de habilitação da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP, segunda colocada em preços, já que a aprovação da amostra está condicionada à 
adjudicação do lote. Todavia, a Pregoeira e sua equipe de apoio, com fulcro na súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, e utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública 
e em especial o da Autotutela, decidiram rever seus atos tornando sem efeito todos os atos inerentes ao Lote 01. 
 
 
Ato contínuo, a Pregoeira com o objetivo de dar maior celeridade ao certame, convoca a segunda e a terceira colocada em preços do lote 01, as licitantes 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP e A BAHIANA EMBALAGENS LTDA EPP, respectivamente, para que, em sessão 
pública de Reabertura, dede já marcada para o dia 03/01/2018 ás 14h00min, apresentem amostra para o referido lote. 
 
(...) 
................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/12/2017 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 03/01/2018......................................... 
 

A Preogeira informa que compareceu o representante legal da empresa A BAHIANA EMBALAGENS LTDA EPP (Celso Luiz Rodrigues Cerqueira), já 
credenciado na sessão de Abertura. 
  

 
Lote 01 
 
A licitante AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP ofertou o menor preço unitário de R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos), não foi 
possível fazer negociação direta pois a licitante estava ausente e como o preço encontra-se dentro do estimado pela Administração, é, portanto, a 
arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências 
do edital.Entretanto a empresa não apresentou a amostra conforme solicitado na ata de reunião do dia 28/12/2017, estando portanto desclassificada 
conforme o subitem 8.7 do instrumento convocatório. 
 
Ato contínuo a Pregoeira partiu para negociação direta com a terceira colocada em preço a empresa A BAHIANA EMBALAGENS LTDA EPP, que ofertou o 
menor preço unitário de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos), pela licitante foi dito que não pode baixar o preço inicial ofertado  e como o mesmo 
encontra-se dentro do estimado pela Administração, é, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Como a habilitação da empresa 
foi aberta na ata de reabertura do dia 27/12/2017, a Pregoeira procede com a habilitação, estando, portanto declarada vencedora para este lote, ficando a 
adjudicação do lote condicionada aprovação da amostra, entregue nesta sessão. 
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LOTE SITUAÇÃO DO 
LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA DO 

PRODUTO QTDE UF PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

01 ARREMATANTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

A BAHIANA EMBALAGENS LTDA EPP 01.703.017/0001-78 DIVA’S 45.500 PC 8,60 

ADESÃO – Não houve adesão para este item. 
 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura Da Ata de Registro de Preços pela licitante vencedora   
 
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 para os lotes 01, 02, 03 e 04. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira 

 
 

Christian Morais Pinheiro 
Apoio 

 
 
Maria José Nery Costa 

Apoio 

 
 

Ana Carla Costa Paim 
Apoio 

 
 
Licitante presente:  
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
A BAHIANA EMBALAGENS LTDA EPP Celso Luiz Rodrigues Cerqueira (71) 99968-0642  
 
 
 
 


