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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 104/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00371.11.07.611.2018 
 
Aos quatro dias do mês de julho 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, Camaçari, Bahia, foi realizada a 
abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 104/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios 
(Broa de Milho, Pão Farofa, Pão de Milho, Pão de Hot - Dog) destinados à alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, para futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal, sob a condução da Pregoeira, Ana 
Carolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6873/2018. Uma (01) empresa compareceu ao certame (por seu 
representante que assina 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 do representante da licitante presente. Em seguida 
solicitou ao licitante 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 desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até 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: 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 03 04 

MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 8,14 10,40 7,69 12,16 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
Avaliando o conteúdo da proposta e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por caminhar os documentos que acompanham as propostas para 
avaliação pelo representante da SEDUC, Dr. Marcio Augusto dos Santos Tavares, Nutricionista. Em seguida a proposta foi encaminhada ao licitante 
presente, para fins de vistas e rubrica.  

 
A Pregoeira informa que o representante da licitante MILAMASSAS apresentou na sessão as amostras dos lotes de 01 a 04.   

 
LOTE 01 
  

O representante da SEDUC aprovou a proposta/documentação e a amostra do produto. 
 

A Pregoeira procedeu com a negociação direta com a licitante MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP que ofertou o menor preço 
unitário de R$ 8,14 (oito reais e quatorze centavos), pelo representante foi dito que pode baixar para 8,00( oito reais) dentro do estimado pela Administração, 
sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a 
inabilitação/habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra ao licitante para fins de 
manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo licitante foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço 
unitário arrematado. 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTD UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

01 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

MILAMASSAS 
INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS EIRELI – 
EPP 

05.165.578/0001-11 MILA MASSAS 15.000 KG 8,00 

 

A amostra do produto já se encontra aprovada pelo representante da SEDUC. 

 
LOTE 02 
 

O representante da SEDUC reprovou a proposta apresentada pela licitante MILAMASSAS INDÚSTRIA por  apresentar o Laudo emitido no ano de 2016, 
descumprindo a exigência constante no anexo II letra “d” do edital o qual solicita Laudo com emissão a partir do ano de 2017. A Pregoeira desclassificou a 
Proposta apresentada. Diante dos fatos e com fulcro na Lei 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”. A Pregoeira concede um prazo de 08 dias úteis, para que a referida licitante apresente o laudo com emissão a partir de 2017. 
 

Caso a licitante MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP cumpra a diligência com fulcro na Lei 803/2017 Art 28, a Pregoeira procedeu 
com a negociação direta, e com o preço ofertado foi de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos), pelo representante foi dito que pode baixar para R$ 10,00  
(dez reais) dentro do estimado pela Administração. 
 
A amostra do produto já se encontra aprovada pelo representante da SEDUC. 
 

LOTE 03 
 

O representante da SEDUC reprovou a proposta apresentada pela licitante MILAMASSAS INDÚSTRIA por apresentar o Laudo emitido no ano de 2016, 
descumprindo a exigência constante no anexo II letra “d” do edital o qual solicita Laudo com emissão a partir do ano de 2017. A Pregoeira desclassificou a 
Proposta apresentada. Diante dos fatos e com fulcro na Lei 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”. A Pregoeira concede um prazo de 08 dias úteis, contados a partir da presente data, para que a referida licitante apresente o laudo 
com emissão a partir de 2017. 
 

Caso a licitante MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP cumpra a diligência com fulcro na Lei 803/2017 Art 28, a Pregoeira procedeu 
com a negociação direta, e como o preço ofertado foi de R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos), pelo representante foi dito que não pode baixar 
para o valor inicial estimado, sendo o mesmo já dentro do estimado pela Administração. 
 

A amostra do produto já se encontra aprovada pelo representante da SEDUC. 
 

LOTE 04 
 
O representante da SEDUC aprovou a proposta/documentação e a amostra do produto 
 

A Pregoeira procedeu com a negociação direta com a licitante MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP que ofertou o menor preço 
unitário de R$ 12,16 (doze reais e dezesseis centavos), pelo representante foi dito que pode baixar para 12,10 (doze reais e dez centavos) dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no presente certame e por atender às 
exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra ao licitante para fins de manifestar interesse quanto à interposição 
de recursos, pelo licitante foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
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LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTD UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

04 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

MILAMASSAS 
INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS EIRELI – 
EPP 

05.165.578/0001-11 MILA MASSAS 2.500 KG 12,10 

 
A amostra do produto já se encontra aprovada pelo representante da SEDUC. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDOR 
PREÇO UNITÁRIO DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP 8,00 ADJUDICADO 
02 MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP 10,00 SUSPENSO LEI 803/2007 
03 MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP 7,69 SUSPENSO LEI 803/2007 
04 MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP 12,10 ADJUDICADO 

 
A Pregoeira comunicou que a licitante cuja propostas foi adjudicada e ofertou preços na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 
contadas do encerramento desta sessão (12h). 
 
A data da sessão de reabertura para os lotes, ou a divulgação do resultado, deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari 
(www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 
 
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  suspendeu a sessão para os lotes. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
Manoel Alves Carneiro 

Presidente/Apoio 

 
 
Ana Carolina da Silva dos 

Santos 
Pregoeira 

 
 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Apoio 

 
 
Vanuzia da Silva Guedes 

Apoio 

 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida  
Apoio 

 
 

Michelle Silva 
Vasconcelos  

Apoio 

 

Representante da SEDUC presente: 
 
Dr. Marcio Augusto dos Santos Tavares, Nutricionista 
 

Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 
- EPP 

GERISVALDO DOS SANTOS (79) 98826-0388/3217-
3393 

 

 


