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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº018/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 01894.11.07.611.2019 
 
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 reabertura da Licitação na 

Modalidade Pregão n.º 018/2020, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL, própria para consumo 

humano, sem gás, acondicionada em copo com capacidade de 200 ml, bem como, em garrafão retornável de 20 (vinte) litros, incluindo entrega, para 

atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Camaçari-BA, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios, sob a 

condução da Pregoeira, Aracele Santos de Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 7.261/2020. Compareceram ao certame os 

representantes legais das empresas que assinam abaixo.  

 
A Pregoeira abriu a sessão, informando que após análise dos documentos de habilitação da licitante 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME, a mesma foi 
inabilitada para os Lotes 01 e 02, por apresentar Alvara de vigilância sanitária vencido, conforme Ata de Reunião do dia 02/03/2020. A arrematação dos Lotes 01 e 
02 passou para a segunda classificada em preços, a licitante ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI: 
 
LOTE 01 
 
A Pregoeira fez negociação direta com a licitante ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP, segunda classificada no certame que 

ofertou o preço global de R$ 2.120.000,00 (dois milhões cento e vinte mil reais), pelo mesmo foi dito que não pode reduzir o valor ofertado, como esta dentro do 

estimado pela Administração, passa a ser arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos 

documentos emitidos via internet. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto 

declarada vencedora para o lote 01.  

 

Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo representante legal da empresa 2002 DISTRIBUIDORA E 

COMERCIO LTDA ME foi dito que: não concorda com sua inabilitação que no alvará de saúde não consta data de validade somente o mês. Alega ainda que os 

laudos apresentados pela empresa ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – EPP, consta que no laudo técnico de garantia do produto 

(tampa) teste físicos realizados na data 30/08/2018 com validade de um ano, e que o relatório de ensaio da CPRM a data da coleta da lamina 16/07/2014 e o relatório 

de ensaio 13/12/2019. 

 

Pelo representante legal da empresa O & M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI foi dito que: não concorda com a classificação da empresa 2002 

DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME, no que tange a aprovação dos laudos apresentados, que prejudicou a rodada de lances, sendo assim feriu os princípios 

que norteiam as licitações públicas neste caso a competitividade, a vinculação ao instrumento convocatório, entre outros que serão demonstrados em nosso recurso. 

Com relação a classificação da empresa ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – EPP, solicita reanalise dos laudos dos lotes 01 e 02 

onde apresenta laudos com validade duvidosa. 

Pelo representante legal da empresa ROSELI SANTOS OLIVEIRA foi dito que: a empresa ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – EPP 

apresentou o laudo de analise da agua com a data de fabricação 10/12/2019 a data de analise 11/12/2019 e a data de validade 10/13/2020. 
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LOTE 02 
 
A Pregoeira fez negociação direta com a licitante ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, segunda classificada no certame que ofertou o 

preço global de 502.689,60 (quinhentos e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), pelo mesmo foi dito não pode reduzir o valor ofertado, 

como esta dentro do estimado pela Administração, passa a ser arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das 

autenticidades dos documentos emitidos via internet. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, 

estando, portanto declarada vencedora para o lote 02.  

 

Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos foi dito que ratificam as alegações apresentadas para o lote 01.  

 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL 

 DO LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI R$ 2.120.000,00 PRAZO RECURSAL 

02 ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI R$ 502.689,60 PRAZO RECURSAL 

 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos permanecem sob a guarda da Comissão até a Homologação. 
 
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. 
 
 
Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 

Aracele Santos de Oliveira   
Pregoeira 

 
 
Wadna Cheile Melo da Costa 

Apoio 

 
 
Aricele Guimarães Machado 

Oliveira    
Apoio 

 
 

Michelle Silva Vasconcelos  
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS 
E COMERCIO EIRELI 

EDSON LUZ SOUSA (71) 3362-
9444/99964-2211 

 

O & M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
EIRELI 

JOELSON OLIVEIRA MACHADO 
(71) 3621-1186 

 

2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 
BENEDITO SERGIO ALVARINHO (71) 3644-3668/9174-

0908 
 

ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E 
SERVIÇO EIRELI 

ROBSON DA SILVA ANDRADE (71) 3329-4320/2258 
 

ROSELI SANTOS OLIVEIRA ELISEU SANTOS OLIVEIRA (71) 3143-0122  
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