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ATA DE REABERTURA III 
PREGÃO Nº 096/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00603.11.07.611.2017 
 

Aos doze dias do mês de dezembro 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/n, Centro, foi realizada sob a condução da Pregoeira,Ana 
Carolina da Silva dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto nº 6769/2017, a sessão de reabertura para dar 
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 096/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de 
Preços para aquisição de Material de Limpeza ( Saco  de lixo  50 l e 100 l)  para futuras contratações de acordo com  a conveniência e necessidade da 
Administração Municipal. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 07/12/2017:  
 

................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 07/12/2017 ................................................................................. 
(...) 
 

A referida licitante fora convocada para esclarecer acerca do alegado que sua empresa está declarada inidônea. A Pregoeira realizou consulta no Portal da 

Transparência - Governo Federal (http://www.portaltransparencia.gov.br) e verificou que a empresa RITHEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, está 

sob sanção de inidoneidade. A referida licitante apresentou documentação de petição, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a 

suspensão da sanção por conseguinte a referida licitante também não apresentou a amostra. Diante dos fatos a Pregoeira DESCLASSIFICA a proposta 

apresentada pela licitante RITHEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para os Lotes 01 e 02. 
 

Em decorrência da desclassificação da proposta de preços da licitante melhor classificada em preço, RITHEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 
ME o que torna sem efeito a decisão de arrematante a licitante para os lotes 01 e 02 a Pregoeira convoca a licitante terceira colocada dos Lotes 01 e 02: 
TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME para que, em sessão de Reabertura, seja realizada a entrega da amostra em 
conformidade com a proposta apresentada e com as especificações do Edital e para que seja  feito nova negociação de preços visando obtenção de 
proposta mais vantajosa para a Administração conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 

A data da Sessão de Reabertura II fica marcada para o dia 12/12/2017 às 09h00min no mesmo local da abertura. 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de registro de preços. 
 
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>. 
(...) 
................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 07/12/2017 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 12/12/2017......................................... 
 

A Preogeira informa que compareceu o representante legal da empresa: TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME já credenciado na 
sessão de Abertura. 
  

A referida licitante apresentou as amostras para os dois lotes conforme solicitado em Ata de Reunião do dia 07/12/2017. 
 

Lote 01 
 

A licitante TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o menor preço unitário de R$ 21,08 (vinte e um reais e oito centavos), a 
Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que não pode baixar o preço inicial ofertado  e como o mesmo encontra-se dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira 
procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote, ficando a adjudicação do item 
condicionada aprovação da amostra. 
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Lote 02 
 
A licitante TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o menor preço unitário de R$ 33,06 (trinta e três reais e seis centavos), a 
Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que não pode baixar o preço inicial ofertado  e como o mesmo encontra-se dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitado no presente certame e por atender às 
exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote, ficando a adjudicação do item condicionada aprovação da amostra. 
 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

ITEM VENCEDOR 
PREÇO UNITÁRIO DO LOTE 

(R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME  21,08 ARREMATENTE 
02 TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME  33,06 ARREMATENTE 

 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura Da Ata de Registro de Preços pela licitante vencedora   
 
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 para os itens 01 e 02. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/SAÚDE 
 
 

 
Ana paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 

 
 
 

Ana Carolina da Silva dos Santos 
Pregoeira 

 
 
 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

 
 
 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 

 
 
 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes:  
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 
ME 

CARLA DAIANE DOS SANTOS 
SILVA 

(71)  98836-9033  

 
 
 
 


