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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSAO DE REABERTURA (II) 
PREGÃO Nº 0109/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00256.11.07.611.2018 
 
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 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 
reabertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 0109/2018, na forma Presencial, cujo objeto é registro de Preço para aquisição de cesta básica que 
compõem o suporte nutricional do Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-Ba, sob a condução 
da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.873/2018.  
 
....................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/07/2018 dás 09h00min................................................................ 

 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu a sessão os representantes legais já credenciados em sessão anterior, conforme 
assinaturas, abaixo. 
 
A Pregoeira informa que a licitante TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, atendeu a diligência apresentando a 
documentação diligenciada com autenticação em cartório, conforme documentos anexos aos autos. Todavia, em analise aos documentos anexos a 
proposta de preços da empresa TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, não foi possível verificar a autenticidade dos 
laudos emitidos pelo laboratório MERIEUX NUTRISCIENCES. 
 
A Pregoeira informou que a sessão será suspensa para verificação da autenticidade dos referidos laudos. A divulgação do resultado e data da sessão 
de reabertura deverão ser acompanhadas no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas 
responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 
 
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. 
 
...................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/07/2018 .............................................................................. 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu a sessão os representantes legais já credenciados em sessão anterior, conforme 
assinaturas, abaixo. 
 
LOTE 01 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
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EMPRESAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS (R$) 

LANCES 
NEGOCIAÇÃO 

1ª RODADA 
TARCIO COMÉRCIO - ME 1.488.240,00 S/LANCES S/ NEGOCIAÇÃO 

LITORAL NORTE EPP 1.666.224,00 S/LANCES  
 
A licitante TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, ofertou o menor preço global de R$ (hum milhão quatrocentos e oitenta e oito 
mil duzentos e quarenta reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio 
procederam com 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. A Pregoeira informa que será solicitada a amostra do referido lote para analise juntamente com a 
documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma. 
 

LOTE SITUAÇÃO DO 
LOTE 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ QTDE UF PREÇO  

UNIT. (R$) 

01 ARREMATADO PROMITENTE  
FORNECEDOR TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 02.333.150/0001-42 10.800 UN 137,80 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.  
 

Dada a palavra aos representantes: 
 
 
O representante credenciado da licitante TARCIO COMERCIO solicitou que constasse em ata o que segue: 
 
“Feito vista nos autos do processo, foi constatado o seguinte”. 
 

1.  Certificado de analise número 57771-3/2018-0 referente à farinha de milho FLOCÃO MARATÁ – (Laboratório - LABOR3), consta materiais estranhos 
microscópicos (tipo inseto inteiro), fazendo consta no resultado que a amostra não está em acordo com a Resolução RDC 014 de 28/03/2014 da 
ANVISA, violando assim o anexo I, item 07, letra G; 
 

2. A ficha técnica do produto Açúcar está ilegível e a data de expedição é do ano de 2006, ou seja, mais de 12 anos, o que fere o principio da 
razoabilidade preservada pela Administração Pública; 

 
3. As fichas técnicas dos produtos Arroz e Óleo De Soja não tem data de expedição o que impede de aferir, quando foram confeccionados serem 

enquadrados ou não no principio da razoabilidade; 
 

4. O certificado de classificação do Óleo de Soja não tem data de expedição, ferindo o edital, mais precisamente o anexo I item 07. 
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O representante credenciado da licitante LITORAL NORTE solicitou que constasse em ata o que segue: 
 
“Solicitamos que conste em Ata, que o Laudo Laboratorial apresentado pela empresa Tarcio, referente ao item Azeite de Oliva, para as analises de: mEq/Kg 
e acidez livre, é de um laboratório do país de Portugal, descumprindo o item 07 do anexo I do edital (Exigências Técnicas), letras E & F do item 07, do edital.” 
 
“Solicitamos também que conste em Ata que os laudos laboratoriais apresentados pela empresa Tarcio, emitidos pelo laboratório MERIEUX, o laboratório se 
encontra suspenso junto ao MAPA E ANVISA, conforme relatório emitido do site do Ministério da Agricultura, e conforme consulta telefônica junto ao 
Laboratório no número (11) 5645-4700, já que o site da ANVISA na data de 16/07/2018, encontra – se fora do ar, o laboratório informou que está suspenso 
junto a ANVISA, também. Dessa forma os laudos laboratoriais apresentados se tornam nulos, perante as imposições do Edital, por descumprir o item 07 
(Exigências Técnicas), LETRAS E & F“. 
 
“Ressalta ainda, que o atestado de capacidade técnica apresentado não é condizente com o estabelecido em Edital”. 
 
A Comissão esclarece que não possui expertise técnica na área nutricional e que ao elaborar o Edital com base no Termo de Referência emitido pelo 
responsável técnico da Secretaria, entende que o mesmo torna-se vinculativo a todos os procedimentos inerentes ao certame. 
 
A Pregoeira informa que uma vez feita as considerações acima, ressalta que este momento não cabe recurso uma vez que a Pregoeira não declarou 
nenhuma licitante vencedora, momento este que será posterior a analise e parecer técnico. A sessão será suspensa para analise das documentações e 
amostras a serem apresentadas. Desde já, fica convocada a licitante TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, para no prazo de 02 
(dois) dias úteis conforme subitem 12, apresentar as amostras em conformidade com a proposta apresentada e com as especificações do Edital. O produto 
deverá ser apresentado com as embalagens íntegras, limpas, atóxicas, contendo data de fabricação e validade, nome e marca do produto. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO UNITÁRIO  

DO LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 137,80 ARREMATADO 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a Reabertura da sessão. 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 suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

Aracele Santos de Oliveira 
Apoio 
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Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP PAULO CESAR ANDRADE BROGES (71) 3378-1144  

TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES (71) 98847-6407  

  
 


