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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE REABERTURA 02 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2018 – COMPEL  
PROCESSO N.º 00125.11.07.611.2018 

 
 
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução do 

Presidente em Exercício da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL e membros que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.846/2018, a 

reabertura da sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à Concorrência nº 005/2018 cujo objeto é a Concessão de uso de 

espaço público, a título oneroso de uma área de 18,82 m
2
, para instalação e exploração de lanchonete e restaurante self service, localizado no prédio de 

capacitação da Cidade do Saber. O Presidente abriu a sessão informando o resumo da Ata de Reabertura realizada no dia 23/04/2018. 

 

......................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 23/04/2018........................................................................ 
 

(...) 

Dando seguimento à sessão Presidente em exercício da Comissão, informou que a representante legal da licitante AURELINA BARRETO DE CASTRO 
ALIMENTOS – ME, compareceu à sessão apresentado o Contrato de Prestação de Serviços com suas pendências sanandas, porém apresentou uma 
Declaração do CRN em nome da nutricionista ao invés de apresentar o Registro de Inscrição no Conselho Regional de Nutrição – CRN da licitante e do 
Responsável Técnico, descumprindo o item 8.3 alínea “b” do instrumento convocatório sendo portanto inabilitada.  
 
 O Presidente da Comissão com base no art. 48, §3º da Lei 8666/93, que estabelece que:  Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 

forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. Fixou o prazo de 08 (oito) 

dias para a reabertura da referida sessão marcada para ás 09:00 horas do dia 03/05/2018. 

(...) 

........................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 23/04/2018 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 03/05/2018.................................................... 
 
Dando seguimento à sessão Presidente em exercício da Comissão, informou que a representante legal da licitante AURELINA BARRETO DE CASTRO 
ALIMENTOS – ME, compareceu à sessão apresentado  o Registro de Inscrinção no Conselho Regional de Nutrição – CRN da licitante e do responsável 

técnico cumprindo o item 8.3 alínea “b” do instrumemento convocatório, saneando a causa que motivou sua inabilitação.  A Comissão procedeu à análise dos 
documentos e habilitou a empresa AURELINA BARRETO DE CASTRO ALIMENTOS – ME.  Registrada a presença do representante da empresa participante 

do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, intimou o licitante acerca da decisão de julgamento da habilitação, a mesma 
declinou do prazo recursal. Por todo o exposto, delibera a Comissão por declarar vencedora da Concorrência nº 005/2018 a empresa: AURELINA BARRETO 
DE CASTRO ALIMENTOS – ME.   
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O Presidente em Exercício da Comissão deu por encerrada a sessão e nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai por todos 
assinada.  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>. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em exercício 

Michelle Silva 
Vasconcelos 

Membro 

 
Wadna Cheile Melo 

Aragão 
Membro 

 
 
 

Ana Carolina da Silva 
dos Santos 

Membro 

 
 

Ana Carolina 
Iglesias de Souza 

Rosa Santana 
Membro 

 
 
 
Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

AURELINA BARRETO DE CASTRO ALIMENTOS - ME Natalia de Castro Souza (71) 997003430  

 


