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RELATORIO DE JULGAMENTO FINAL 
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017 

PROCESSO Nº 00262.11.07.682.2017 
 
Trata-se de julgamento final do processo em epígrafe que tem por objeto o objeto é Chamada 
Pública cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios (Frutas) destinados à alimentação 
escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Camaçari - BA. 
  
A publicidade da  presente Chamada Pública ocorreu mediante publicação do edital em 
referência, no Diário Oficial do Estado n.º 22.198, Diário Oficial da União n ° 113, no Jornal A 
Tarde e por meio eletrônico, no endereço www.compras.camacari.ba.gov.br   todos em 
14/06/2017. 
 
Do dia 19/06/2017 ao dia 10/07/2017 ficou aberto o prazo para entrega e recebimento dos 
envelopes contendo os documentos da chamada pública. No dia 12/07/2017 foi realizada 
abertura dos envelopes. 40 (Quarenta) agricultores individuais, 01 (um) grupo formal entregou 
envelope e 01 (um) grupo informal entregou envelope. A sessão foi suspensa para análise dos 
projetos de vendas e documentação específica. 
 
No dia 07/08/2017, através de Ata de reunião, a Presidente informou o resultado da analise da 
documentação concedendo prazo de 02 (dois) dias úteis para que o grupo formal, o grupo 
informal e 20 (vinte) agricultores individuais corrigissem a documentação.  
 
No dia 17/08/2017 por meio de nova Ata de reunião interna foi analisado a documentação do 
grupo formal, o grupo informal e 20 (vinte) agricultores individuais que apresentaram a 
documentação corrigida. Todos sanaram as pendencias, sendo assim todos foram habilitados. 
  
Aos vinte dias do mês de agosto foi realizada a reabertura da chamada Publica, a presidente 
reabriu a sessão procedendo com negociação com os agricultores familiares que tiveram seus 
projetos de vendas classificados para o fornecimento de banana da prata, mamão, laranja, 
banana da terra e manga em virtude dos somatórios dos quantitativos ofertados ultrapassarem o 
total do Edital.  
 
Visando cumprir com os princípios da isonomia e da igualdade, a COMPEL verificou o 
percentual de diferença entre o total do edital e o total do projeto de vendas, procedendo com a 
sugestão de dedução do percentual identificado sobre os projetos de vendas. Os agricultores 
familiares que estavam presentes disseram que aceitavam a dedução dos percentuais 
identificados pela comissão. Utilizando dos subitens 6.4 inciso II e 6.5 inciso III, a presidente em 
Exercício convidou a COPERATIVA CENTRAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, REFORMA 
AGRARIA DE TRABALHO E DE ECONOMIA SOLIDARIA URBANA E RURAL DA BAHIA para 
completar o quantitativo total da melancia, goiaba, tangerina e abacaxi. Foi concedido pela 
comissão dois (2) dias para que os participantes apresentassem os projetos de vendas 
ajustados. 
 
Percorrido prazo todos os agricultores individuais e o grupo informal apresentaram os projetos 
de vendas, com exceção da COPERATIVA CENTRAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, 
REFORMA AGRARIA DE TRABALHO E DE ECONOMIA SOLIDARIA URBANA E RURAL DA 
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BAHIA. Na sessão interna do dia 30/10/2017 a COMPEL habilitou e declarou vencedores os 
agricultores familiares relacionados abaixo:  
 
JOÃO DE DEUS PIRES. Valor do Contrato: R$ 16.170,00 (Dezesseis mil cento e setenta 
reais); 
 
JOZEIR AROUCA. Valor do Contrato: R$ 12.246,90 (Dose mil Duzentos e quarenta e seis 
reais e noventa centavos); 
 
ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA. Valor do Contrato: R$ 14.129,00 (  Quatorze mil cento e 
vinte e nove reais); 
 
ANA LUCIA VIERA GOMES. Valor do Contrato: R$ 10.242,10 (Dez mil duzentos e quarenta e 
dois reais e dez centavos); 
 
ANELITO SANTANA DE OLIVEIRA. Valor do Contrato: R$ 13.723,00 (Treze mil Setecentos e 
vinte e três reais); 
 
CLAUDIA MARIA PINTO DOS SANTOS. Valor do Contrato: R$ 8.702,70 (oito mil e 
Setecentos e dois reais e setenta centavos); 
 
CLAUDIO LUIZ NASCIMENTO DA CRUZ. Valor do Contrato: R$ 14.190,00 (Quatorze mil 
cento e noventa reais); 
 
CLEONICE MATOS DA SILVA. Valor do Contrato: R$ 17.080,40 (Dezessete mil oitenta reais 
e quarenta centavos); 
 
EDISON ANDRADE DE OLIVEIRA. Valor do Contrato: R$ 18.845,00 (Dezoito mil oitocentos e 
quarenta e cinco reais); 
 
EDNALDO SANTOS SOUSA. Valor do Contrato: R$ 12.825,25 (Dose mil Oitocentos e vinte e 
cinco reais e vinte cinco centavos); 
 
ELZA DE JESUS MONTEIRO. Valor do Contrato: de R$ 17.321,10 (Dezessete mil Trezentos e 
vinte e um reais e dez centavos); 
 
EMERSON ALVES DO NASCIMENTO. Valor do Contrato: R$ 15.632,50 (Quinze mil 
Seiscentos trinta e dois reais e cinquenta centavos); 
 
EMERSON GOMES DA SILVA. Valor do Contrato: R$ 11.289,60 (Onze mil duzentos e oitenta 
e nove reais e Sessenta centavos); 
 
ENELICE JESUS BARBOSA. Valor do Contrato: R$ 12.392,40 (Doze mil Trezentos e noventa 
e dois reais e quarenta centavos); 
 
ENIVALDO RIOS. Valor do Contrato: R$ 13.091,76 (Treze mil e noventa e um reais e setenta 
e seis centavos); 
 
FABIO FERREIRA DE ALMEIDA SILVA. Valor do Contrato: R$ 18.089,10 (Dezoito mil oitenta 
e nove reais e dez centavos); 
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FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO. Valor do Contrato: R$ 152.514,18 (Cento e cinquenta e 
dois mil quinhentos e quatorze reais e dezoito e centavos); 
 
ILMA GUEDES ALMEIDA. Valor do Contrato: R$ 15.016,66 (Quinze mil dezesseis reais e 
sessenta e seis centavos); 
 
JEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO. Valor do Contrato: 16.590,20 (Dezesseis mil 
quinhentos e noventa reais e vinte centavos); 
 
JOANILSA DA CONCEIÇÃO DIAS. Valor do Contrato: R$ 15.016,66 (Quinze mil e dezesseis 
reais e Sessenta e seis centavos); 
 
JOAO PAULO TELES REIS. Valor do Contrato: de R$ 17.254,05 (dezessete mil duzentos e 
cinquenta e quatro reais e cinco centavos); 
 
JORGE DE JESUS ALVES. Valor do Contrato: R$ 20.868,20 (Vinte mil e oitocentos e 
sessenta e oito reais e vinte centavos); 
 
JOSE CARLOS BEZERRA BISPO. Valor do Contrato: R$ 18.578,90 (Dezenove mil 
quinhentos e setenta e oito mil e noventa centavos); 
 
JOSE DE JESUS VIERA. Valor do Contrato: R$ 16.469,15 (Dezesseis mil Quatrocentos e 
sessenta e nove reais e Quinze centavos); 
 
JOSE ORLANDO ALVES DOS SANTOS. Valor do Contrato: R$ 17.838,80 (Dezessete mil 
oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos); 
JOSE SOARES DOS SANTOS. Valor do Contrato: R$ 14.229,00 (Quatorze mil duzentos e 
vinte e nove reais); 
 
JOSEANA ADELAIDE OLIVEIRA AROUCA. Valor do Contrato: R$ 11.844,64 (onze mil 
oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); 
 
JOSELITA OLIVEIRA NASCIMENTO. Valor do Contrato: R$ 13.276,14 (Treze mil Duzentos e 
setenta e seis reais e quatorze centavos); 
 
LUIZ CARLOS BARBOSA DE SOUZA. Valor do Contrato: R$ 11.931,10 (Onze mil e 
novecentos e trinta e um reais); 
 
MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA. Valor do Contrato: R$ 17.475,11 (Dezessete mil 
quatrocentos e setenta e cinco reais e Onze centavos); 
 
MARIA DA CONCEICAO ANDRADE DE OLIVEIRA. Valor do Contrato: R$ 6.588,16 (seis mil 
quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos); 
 
PAULO ANDRADE NETO. Valor do Contrato: R$ 19.906,00 (Dezenove mil novecentos e seis 
reais); 
 
PAULO DOS SANTOS. Valor do Contrato: R$ 18.483,60 (Dezoito mil e quatrocentos e oitenta 
e três reais e setenta centavos); 
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RAQUEL DE JESUS CARMO. Valor do Contrato: de R$ 10.760,00 (Dez mil Setecentos e 
sessenta reais); 
 
ROBERTO PURIDADE SILVA. Valor do Contrato: R$ 17.769,00 (Dezessete mil setecentos 
sessenta e nove reais); 
 
ROSIVALDO DOS SANTOS. Valor do Contrato: R$ 10.547,70 (Dez mil quinhentos e quarenta 
e sete reais e setenta centavos); 
 
SINEIDE CRUZ DOS SANTOS. Valor do Contrato: R$ 15.498,44 (Quinze mil Quatrocentos e 
noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos); 
 
VANDERLITO CONCEIÇÃO NASCIMENTO. Valor do Contrato: R$ 8.009,00 (Oito mil e nove 
reais); 
 
WILLES MOTA DE CARVALHO. Valor do Contrato: R$ 15.632,50 (Quinze mil seiscentos e 
trinta e dois reais e cinquenta centavos); 
 
ZENILDA PEREIRA DE SOUZA. Valor do Contrato: R$ 14.305,40 (Quatorze mil trezentos e 
cinco reais e quarenta centavos). 
 
Sendo assim, encaminhamos o presente processo ao Sr. Prefeito, para homologar a presente 
licitação, se assim entender.  
 
Camaçari, xx de xxxxxxx de 2017. 
 

 

Ana Carla Costa Paim 
Presidente em 
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