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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 0109/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00453.11.07.611.2018 
 
Aos onze 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 
reabertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 0109/2018, na forma Presencial, cujo objeto é registro de Preço para aquisição de cesta básica que 
compõem o suporte nutricional do Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-Ba, sob a condução 
da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.873/2018.  
 
....................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 09/07/2018 dás 09h00min ................................................................ 
 
A Pregoeira verificou que a empresa TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ESERVIÇOS LTDA – ME, apresentou as fichas técnicas de todos os itens (01 á 
15), Laudo Físico - Químico do item (07), Certificado de Classificação dos itens (11, 12 e 13),  Registro do Produto dos itens (14 e 15) e o Certificado de 
Qualidade dos itens (10, 11, e 15), em cópias simples, a Pregoeira com fulcro na Lei Municipal n.º 803/2007, Art. 27, §6º, como medida saneadora, resolveu 
conceder aos licitantes o prazo de 02 (dois) dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na 
data da apresentação da proposta.  

 
Em razão do certame está em diligência, e por ter sido concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis como medida saneadora para que a licitante supracitada 
atenda a referida diligência, fica desde já, convocados todos os licitantes para reabertura do certame ser realizada no dia 11/07/2018 ás 14h00min. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos 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 suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
...................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 09/07/2018 .............................................................................. 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu a sessão os representantes legais já credenciados em sessão anterior, conforme 
assinaturas, abaixo. 
 
A Pregoeira informa que a licitante TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ESERVIÇOS LTDA – ME, atendeu a diligência apresentando a documentação 
diligenciada com autenticação em cartório, conforme documentos anexos aos autos. Todavia, em analise aos documentos anexos a proposta de preços da 
empresa TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ESERVIÇOS LTDA – ME, não foi possível verificar a autenticidade dos laudos emitidos pelo laboratório 
MERIEUX NUTRISCIENCES. 
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A Pregoeira informou que a sessão será suspensa para verificação da autenticidade dos referidos laudos. 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. 
 
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. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos 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 suspendeu a sessão. 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 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP PAULO CESAR ANDRADE BROGES (71)3378-1144  

TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ESERVIÇOS LTDA - ME ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES (71)98847-6407  

  
 


