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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 068/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00500.11.07.611.2017 
 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, 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 sessão 
para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a Licitação na Modalidade Pregão n.º 068/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas: café da manhã, almoço, jantar/ceia, incluindo transporte para atender 
aos Atiradores do Tiro de Guerra de Camaçari, conforme Acordo de Cooperação n° 14-073-00-EME, sob a condução da Pregoeira, Wadna Cheile Melo 
Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6769/2017. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 
05/10/2017:  
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/10/2017 ................................................................................. 
 
(...) 
 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

LOTE ÚNICO 

1. GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS ME 405.432,00 
2. KS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME 405.600,00 
3. RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME 413.460,00 

 
 

LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 
 

(...) 
 

Em resposta ao questionamento da empresa GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS ME, a Pregoeira informa que a declaração emitida pela 
vigilância sanitária autoriza o funcionamento do estabelecimento. Quanto à alegação da não apresentação do atestado de responsabilidade técnica do 
nutricionista, informamos que foi apresentado Certidão de Registro e Quitação emitida pelo CRN, comprovando a situação regular da empresa e do 
profissional, conforme exigido na alínea “b” do subitem 9.2.3 do edital. 
 
Decorrido o lapso temporal, a empresa RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME, não apresentou Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ativa da União regularizada, não atendendo a diligência efetuada na sessão do dia 25/09/2017. A Pregoeira decidiu pela INABILITAÇÃO da 
licitante RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME por não atender as exigências do edital. 
 
Fica desde já, marcada a sessão de reabertura para o dia 10/10/2017 às 14:00h no mesmo local, para negociação com a segunda empresa classificada em 
preços. 
 
(...) 
............................................................................. FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/10/2017 ..................................................................................... 
 

Compareceu ao certame a representante legal da empresa GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS ME, já credenciada na sessão de abertura 
do dia 25/09/207.  
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A Pregoeira inicia a sessão informando que a empresa RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME, apresentou a certidão de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União regularizada, no dia 06/10/2017, às 11h52min, portanto fora do prazo da diligência. 
 

Dando seguimento ao certame a Pregoeira procedeu com a abertura do envelope n° 02 da segunda classificada em preços a empresa KS COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME. Após análise da documentação, foi verificado que a empresa: 1. Apresentou Certidão Negativa de Débitos 
Tributários do Estado da Bahia, vencida em 12/09/2017; 2. Não apresentou a Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
3. Apresentou Alvará de localização e funcionamento em cópia simples; 4. Não apresentou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove 
que a empresa foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; 5. Não apresentou o Registro ou Inscrição no Conselho Regional de 
Nutrição - CRN da licitante e do responsável técnico, comprovando a situação regular perante o citado órgão; 6. Não apresentou comprovação de que possui 
pelo menos um(a) nutricionista devidamente reconhecido na entidade profissional competente para atuar como responsável técnico; 7. Não apresentou 
atestado de capacidade técnica em nome da licitante e do responsável técnico, comprovando desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
desta licitação. A Pregoeira decidiu pela INABILITAÇÃO da licitante KS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME por não atender as 
exigências do edital. 
 

Ato contínuo a Pregoeira partiu para negociação direta com a terceira classificada em preço a licitante GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS 
ME, sendo foi dito que mantém o preço global ofertado de R$ 403.900,00 (quatrocentos e três mil, novecentos reais), dentro do estimado pela Administração, 
sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com a abertura do envelope n° 02 da licitante GLAUDSON JOSE 
MASCARENHAS DOS SANTOS ME, realizaram a conferência dos documentos apresentados em cópias simples com os originais fornecidos nesta sessão, 
bem como com a análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com 
a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra a licitante para fins de manifestar 
interesse quanto à interposição de recursos, foi dito que nada tem a declarar. A Pregoeira adjudicou o objeto arrematado. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

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

ÚNICO GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS ME 403.900,00 ADJUDICADO 
 

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                                      

 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Pregoeira 

 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 

Apoio 

 
Monique de Jesus Fonseca 

Apoio 

                              
Vagner Júlio da Cunha 

Apoio 
 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS ME Ana Cristina Rodrigues de Jesus (71) 3627-2689  
 
 


