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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 067/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00492.11.07.611.2017 
 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, 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/nº, Centro, Camaçari, Bahia, foi 
realizada a abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 067/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de preço para aquisição de 
gêneros alimentícios (Salsicha de Frango e Condimento Misto) 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, Monique de Jesus Fonseca e equipe de apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.769/2017.  Duas (02) 
empresas compareceram ao certame (por seus representantes que assinam 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, 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, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE 
PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES 
PROPOSTAS DE PREÇOS (R$)/ITEM 

01 02 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA EPP 8,49  
GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 8,00 9,00 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e a documentação apresentada, foi verificado que a licitante GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 
EPP apresentou a ficha técnica do item 01 (salsicha de frango) em cópia simples. Em seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes 
presentes para fins, vistas e rubricas.  
 
Após vista e rubricas das propostas, a Pregoeira e equipe de apoio, com base no art. 27, §6º da Lei Municipal 803/2007, resolvem conceder o prazo 
de 02 (dois) dias úteis, como medida saneadora por se tratar de situação fática jurídica, já existente na data da apresentação da proposta para que 
sejam apresentados os documentos originais. 
 
A Pregoeira informou que a sessão será suspensa para análise das documentações solicitadas e desde já fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
conforme disposto no item 12 do edital para apresentação das amostras. 
 
A divulgação do resultado e data da sessão de reabertura deverão ser acompanhadas 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.  
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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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. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Apoio 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA EPP PAULO CÉSAR ANDRADE BORGES (71) 3378-1144  

GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP EDSON LUZ SOUZA (71) 3022-6052  

 


