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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 031/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00085.11.07.611.2019 

 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às onze  horas e trinta minutos, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal 

de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Michelle Silva 

Vasconcelos e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 7.030/2019, a sessão para dar seguimento ao processo 

licitatório, concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 031/2019, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição 

de gêneros alimentícios (maçã individualizada, banana individualizada e melão) 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. 

 
..................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/04/2018..................................................................... 
(...) 
 
A Pregoeira convocou a licitante segunda colocada na fase de lances COREMEL- COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP que 
ofertou o valor global de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A 
Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira verificou que a licitante COREMEL- COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP não apresentou o Certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário. Com base no Art. 27, § 6º da Lei 
Municipal 803/07 como medida saneadora, a comissão concedeu a licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada posterior de 
documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta. 
 
(...) 
.................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/04/2019 E INÍCIO DA SESSÃO DO DIA 10/04/2019.................................... 
 

A Pregoeira informa que a licitante COREMEL- COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP não apresentou o Certificado ou 

Declaração ou Alvará Sanitário no prazo de 2 (dois) dias úteis. Diante do exposto a Pregoeira decidiu por inabilitar a referida empresa por não 

atender as exigências do edital. 

 

Dando seguimento a sessão a Pregoeira e Equipe de apoio convoca todas as licitantes participantes do referido pregão para a 

sessão de Reabertura que será realizada no dia 12/04/2019 as 09:00horas para que nesta sessão possa abrir o envelope de 

habilitação da próxima licitante em preço e nesta mesma sessão convocar se habilitado a empresa para apresentar a amostra 

conforme prazo estabelecido em Edital. 
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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 lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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