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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 028/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00289.11.07.611.2019 
 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 sob a 
condução da Pregoeira Aricele Guimaraes Machado Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7030/2019, a sessão para 
dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 028/2019, na forma Presencial, cujo objeto é a 
Aquisição de Cestas de páscoa e pacotes de peixe à serem distribuídos aos beneficiários do Programa Bolsa Família,  BPC, que estão cadastradas 
no CRAS, CONVIVER, CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, cadastrados pelo Serviço Social de 
Desenvolvimento Social do Município de Camaçari/Ba.Compareceram os representantes legais das empresas na sessão: RESECO EXPORTAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME,  BAHIA CESTAS LTDA – ME, TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME e 
D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI – EPP.Foram credenciadas  na sessão a empresa : 1.RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, 
SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME(Representante legal: Edson Luz Sousa) e BAHIA CESTAS LTDA – ME(Representante legal: Marcos Antonio 
Portela). 
 

A Pregoeira abriu a sessão, informando o adiamento para no dia 11/03/2018 às 14h00min julgamento das propostas de preços/documentação  para o Lote 
01 que em virtude  da impossibilidade de tempo para avaliação da propostas de preços/documentação e informa resultado do julgamento das propostas de 
preços/documentação para o Lote 02 após a análise técnica e após verificação da incolumidade dos lacres dos envelopes nº 02 – documentos de 
habilitação, a sessão prosseguiu com a rodada de lances do Lote 02. 
 

LOTE 02 
 

Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 

EMPRESAS 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 
LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 
BAHIA CESTAS LTDA - ME 2.786.000,00 S/L S/L 
TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS 
E SERVIÇOS LTDA – ME  

2.856.000,00 2.750.000,00 S/ NEGOCIAÇÃO 

D G M DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS – EIRELI - EPP 

2.993.200,00 S/L 
 

S/L 
  

A licitante TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME  ofertou o menor preço deR$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e 
cinquenta mil reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta.Ato contínuo a 
Pregoeira procedeu com a abertura do envelope nº 02 – Documentos de Habilitação, após análise da documentação foi verificado a empresaTARCIO 
COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME apresentou “Alvará Sanitário em cópia simples”, Atestado de capacidade técnica emitido pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari em copia simples; não apresentou termo de abertura e encerramento do livro diário . 
 

A Pregoeira com base no Art. 27, §6º da Lei Municipal 803/2017, que diz “Como medida saneadora, a comissão poderá conceder aos licitantes 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”, 
concedeu prazo de 2 (dois) dias úteis, ficando a adjudicação a cargo do cumprimento da diligência.  
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A empresa D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI - EPP alega a empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – MEnão 
apresentou o documento original da vigilância sanitária; deixou de apresenta o termo de abertura e encerramento do livro diário conforme o item 9.2.4.1 do 
edital, não apresentou contrato social conforme o item 9.4.1 aliena “b”  do edital. No que se refere ao parecer técnico os laudos do peixe possui marca, porem 
não tem validade e nem o número do lote e data de fabricação. Não cumpriu as exigências do item 7.1 “e” do termo de referencia onde devera ser juntada na 
proposta de preços a publicação do credenciamento do laboratório junto MAPA impresso no site oficial do MAPA no item “f” não apresentou comprovação e 
numero do RBLE impresso no site oficial do IMETRO onde indica a situação ativa ou não do laboratório e solicita a diligência dos atestados apresentado pelo 
Armagem  4 Armagem Eireli e da empresa BIG Peixe.. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 # # SUSPENSO PARECER– ATÉ 11/03/19 ÀS 14h00min 

02 # # AGUARDANDO DILIGÊNCIA 
 

A sessão será suspensa para divulgação análise  das propostas/documentos do Lote 01  pelo setor requisitante da Secretaria de Desenvolvimento Social - 
SEDES e cumprimento da diligência do Lote 02. 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura no dia 11/03/2019 às 14h00mim. 
A data da sessão de reabertura 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 encerrou os trabalhos e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 

 
 

Aricele Guimarães Machado Oliveira  
Pregoeira 

 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Apoio 

 
 
Aline Oliveira da Silva Almeida 

Apoio 

 
 

Michelle Silva Vasconcelos  
Apoio 

 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES/MAIL ASSINATURAS 
TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA – ME  

Tarcisio Costa Ramos  (71) 9561-4255  

BAHIA CESTAS LTDA - ME Marcos Antonio Portela  (71) 3037-8008  
D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – 
EIRELI - EPP 

Fernando Antonio Siqueira de 
Oliveira 

(82) 3032-5109  

RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, 
SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME   

Edson Luz Sousa (71) 3362-9444  

 


