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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO II 
PREGÃO Nº 096/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00603.11.07.611.2017 
 
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às duas horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua 

Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Ana Carolina da Silva dos Santos e equipe de apoio que 

abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para convocação da licitante melhor classificada em preço concernentes à 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. 

 

........................................................................................... RESUMO DA SESSÃO DO DIA 10/11/2017.......................................................................................... 
(...) 
Conforme exigido no disposto do Anexo II - Proposta de Preços - A licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da 

convocação pelo Pregoeiro para apresentar amostra do item (s)/lote(s). A apresentação da amostra e sua aprovação é condicionante para a adjudicação da 

empresa classificada em 1º lugar. A amostra deverá ser protocolado na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), 

no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMMOND, S/N°, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. A licitante deverá apresentar amostra em 

conformidade com a proposta apresentada e com as especificações do Edital. O produto deverá ser apresentado em embalagem com lacre de 

Fábrica e com rótulo original, contendo informações que atendam a norma da ABNT 9191:2008.  

 

ITENS 01 e 02 

EMPRESA:  
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 
 
Em tempo, informamos que as amostras deverão ser apresentadas conforme especificações definidas no Termo de Referência, devidamente identificadas 

com o nome da licitante. 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 10/11/2017  E INICIO DA SESSÃO DO DIA 13/11/2017................................................ 

 

A Pregoeira informa que após ato motivado na sessão de abertura do PP 088/2017 - Registro de preços para aquisição de material de limpeza 

(detergente 500 ml, inseticida aerosol, cera líquida bombona de 5 litros e aromatizador de ar), para futuras contratações e conveniência e 

necessidade da Administração Municipal, onde o representante legal da licitante ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP, 

questiona “que a empresa Original Clean está impedida de licitar de acordo com o site da Portal da Transparência do governo Federal..." Hoje, dia 

13/11/2017, esta Pregoeira tomou ciência do questionamento feito contra a licitante ORIGNAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E 

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP na sessão acima mencionada e tendo sido comprovado por documento (acostado aos autos,  retirado hoje 13/11/2017) 

através do Portal da Transparência - Governo Federal, sua sanção por Inidoneidade, o que fere o Edital deste certame em seu  Item 4.   CONDIÇÕES DE 
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PARTICIPAÇÃO 4.1.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadre em uma ou mais das 

situações a seguir: 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

 

 A Pregoeira e sua equipe de apoio, com fulcro na súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, e utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública e em especial o da 

Autotutela, decidiram rever seus atos e tornar sem efeito a declaração de arrematante do lote 01 e 02 a licitante ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA LTDA - EPP no Lote 01 a licitante penalizada ficou entre o critério dos 10% causando prejuízos aos demais licitantes que não tiveram oportunidade 

em ir para a disputa de preços e no Lote 02 devido a arrematante ter disputado preço com a licitante penalizada acima. 

 

Diante dos fatos, e por compreender que a Declaração de Inidoneidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, impede o declarado de contratar e 

licitar com todos os órgãos da Administração Pública em qualquer de suas esferas e que observado o prejuízo que a os demais licitantes e a arrematante 

teve decorrido aos fatos já expostos, fica desde já marcado sessão de Reabertura para o dia 17/112017 as 09:00h para que se proceda nova disputa 

disputa de preços sanando assim o dano causado por esta informação tardia. 

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 
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