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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE REABERTURA  
CONCORRÊNCIA N.º 005/2018 – COMPEL  

PROCESSO N.º 00125.11.07.611.2018 
 
Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze 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 Abertura realizada no dia 19/04/2018. 

......................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 19/04/2018........................................................................ 
 

(...) 

Dando continuidade aos trabalhos, após abertura do envelope dos Documentos de Habilitação da empresa AURELINA BARRETO DE CASTRO ALIMENTOS 

– ME,  que foram conferidos e rubricados pela Comissão e Licitante presente, ato continuo a Comissão informou que a empresa apresentou a Carteira de 

Identidade Profissional da Nutricionista Abigail Marie Rosie Borges de Oliveira e o Contrato de Prestação de Serviços da mesma com falhas de digitação em 

seu teor.  

O Presidente em exercício da Comissão, como medida saneadora concedeu a licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para juntada posterior de documentos, cujo 

conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, amparada pela Lei Municipal 803/2007 art.27, §6º, suspendendo a  

presente sessão, agendando a  reabertura para o dia 23/04/2018 ás 15:00 horas, para sanear as situações  acima apontadas. O Presidente em exercício deu 

por encerrada a sessão e nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai por todos assinada. 

(...) 

........................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 19/04/2018 E INICIO 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 marcada para ás 09:00 horas do dia 03/05/2018. 
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O Presidente 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>. 
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Licitante presente: 
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