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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 001/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00721.11.07.611.2017 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, 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 001/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito tipo rosquinha, biscoito cream crack, biscoito maisena) 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 do Pregoeiro, Diego Manoel Oliveira da Paixão e Equipe 
de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.828/2018. 05 (cinco) empresas compareceram ao certame (por seus 
representantes que assinam abaixo). O Pregoeiro 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 desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão 
até a assinatura do contrato 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 LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 9,06 9,21 10,40 

GMX COMERCIO E EMPREENDIEMTNOS LTDA - ME 5,75 6,24 # 

VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 11,96 e 3,02 10,67 11,12  

BAHIA CESTAS LTDA - ME 7,75 5,65  9,39 

MERK-ABATE SUPERMERCADOS EIRELI 3,01 3,51 3,42 

 
 
Avaliando as propostas apresentadas, foi verificado que as licitantes VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS, BAHIA CESTAS LTDA - ME e MERK-

ABATE SUPERMERCADOS EIRELI não apresentaram o Inicio de Comunicado de fabricação para produtos dispensados de registro. A licitante 
VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS, BAHIA CESTAS LTDA - ME apresentou duas propostas para o Lote 01 uma com valor unitário de R$ 
11,96 (onze reais e noventa e seis centavos) e outra com valor unitário de R$ R$ 3,02 (três reais e dois centavos), diante do exposto o 
Pregoeiro desclassificou a proposta para o referido lote. A MERK-ABATE SUPERMERCADOS EIRELI solicitou a retirada de sua proposta de 
preços, pois o mesmo cotou o preço unitário como pacote e não como KG como exigido em Edital. O Pregoeiro verificou que tanto o preço 
estimado pela administração quanto os preços dos demais licitantes estavam superiores a proposta do respectivo licitante, sendo assim 
aceitou a sua desclassificação. Em seguida o Pregoeiro encaminhou as propostas aos licitantes presentes, para vistas e rubricas.  
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O Pregoeiro solicita que todos os licitantes que tiveram suas propostas classificadas, apresentem suas amostras no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis, para avaliação e parecer da documentação/amostras que acompanham as propostas de preços pelos nutricionistas da 
Coordenação de Merenda Escolar da Secretaria de Educação. 
 
 
A data da sessão de reabertura, 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. Os envelopes n.º 02 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>. 
 
 
Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

 COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

     
 
 
 

Ana Paula Souza 
Silva 
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Pregoeira 
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Costa 
Apoio 

 
 
 

 
Vanuzia da Silva 

Guedes 
Apoio 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 
Jussara Souza de 
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Apoio 

 
 
 

 
Ana Carla Costa 

Paim 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS 

PAULO CESAR ANDRADE BORGES (71) 99110-6162/ 3123-
3109 

 

GMX COMERCIO E EMPREENDIEMTNOS LTDA - ME 
EDSON LUZ SOUSA (71) 3362-9444/98865-

0068 
 

VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME FABIO OLIVEIRA DOS REIS (71) 3621-7898  

BAHIA CESTAS LTDA - ME ELI SILVA SOUSA (71) 3037-8008  

MERK-ABATE SUPERMERCADOS EIRELI 
DAVSON SENA DA SILVA (71) 3381-

6182/992269703 
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