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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA  
PREGÃO Nº 031/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00085.11.07.611.2019 
 
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e dez minutos, 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 da Licitação na Modalidade Pregão n.º 031/2019, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição 

de gêneros alimentícios (maçã individualizada, banana individualizada e melão) destinados à alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares da 

Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal, sob a condução 

da Pregoeira, Michelle Silva Vasconcelos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 7.030/2019.  

 

................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 12/04/2019 .................................................................... 

(...) 

 

LOTE 01 

 

A licitante COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME terceira colocada em preço ofertou o valor global de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos 
reais), a Pregoeira procedeu com negociação direta com licitante e pelo mesmo foi dito que não poderia reduzir o valor inicialmente ofertado, sendo 

aceito pelo Pregoeiro por estar dentro estimado pela Administração. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das 
autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após 
análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação. A Pregoeira informa que a licitante COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 

apresentou sua Terceira Alteração Contratual (assinada em 16 de agosto de 2018)  com uma clausula de  CESSÃO E TRANFERENCIA DE QUOTAS na 
qual informa que “A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio (a) pelo prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias,  com base na 
hipótese contida no art 1.033 da Lei 10.406/2002”. A Pregoeira com base no Art. 27, § 6º da Lei Municipal 803/07 como medida saneadora, a 

Comissão concedeu a licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já 
existente na data da apresentação da proposta. 
 
LOTE 02 

 

A licitante COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME ofertou o menor preço global de R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais), 

dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos 
emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, a 
Pregoeira procedeu com a habilitação. A Pregoeira informa que a licitante COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME apresentou sua Terceira Alteração 
Contratual com uma clausula CESSÃO E TRANFERENCIA DE QUOTAS na qual informa que “A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) 
sócio (a) pelo prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no art 1.033 da Lei 10.406/2002”. A Pregoeira com base 

no Art. 27, § 6º da Lei Municipal 803/07 como medida saneadora, a comissão concedeu a licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada posterior 
de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta. 
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO ITEM (R$) SITUAÇÃO DO ITEM 

01 COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 81.500,00 SUSPENSO/PRAZO LEI MUNICIPAL 803/07 

02 COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 197.500,00 SUSPENSO/PRAZO LEI MUNICIPAL 803/07 
 

 (...) 

...................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 12/04/2019 E INICIO DO DIA 17/04/2019................................................... 

 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira informa que comparecerem a sessão de Reabertura o representante da licitante: TOP FRUTAS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME e COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME já credenciados na sessão de Abertura. 

 

LOTE 01 

 

A Pregoeira informa que fora verificado que o prazo ao qual se refere clausula CESSÃO E TRANFERENCIA DE QUOTAS inicia-se a partir do seu 
Registro na JUCEB, o qual foi certificado em 01/11/2018, portanto ainda válido. A Pregoeira informa que diante dos fatos procedeu com a habilitação, por 
atender às exigências do edital, estando, portanto declarada arrematante para este lote. A Pregoeira informa que a licitante arrematadora do lote, 
entregou 03 (três) amostras, ficando a declaração de vencedor e adjudicação do lote condicionada aprovação da mesma. 
 
A Licitante TOP FRUTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME através de seu representante vem pedir vistas no caso especifico do Contrato 
Social da empresa COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME estar apta a ser habilitada como descrito pela Pregoeira. 
 
LOTE 02 

 

A Pregoeira informa que fora verificado que o prazo ao qual se refere clausula CESSÃO E TRANFERENCIA DE QUOTAS inicia-se a partir do seu 
Registro na JUCEB, o qual foi certificado em 01/11/2018, portanto ainda válido. Já habilitada no presente certame, por atender às exigências do edital, 
estando, portanto declarada arrematante para este lote. A Pregoeira informa que a licitante arrematadora do lote, entregou 03 (três) amostras, ficando a 
declaração de vencedor e adjudicação do lote condicionada aprovação da mesma. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO ITEM (R$) SITUAÇÃO DO ITEM 

01 COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 81.500,00 SUSPENSO/APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

02 COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 197.500,00 SUSPENSO/APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 
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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 e suspendeu a sessão para os lotes 01 e 02. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos 
presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/apoio 

 
 
Michelle Silva Vasconcelos 

Pregoeira 

 
 

Ana Carolina da Silva dos 
Santos 
Apoio 

 
 
Aracele Santos de Oliveira 

Apoio 

 
 
Ana Carolina Iglesias de S. 

R. Santana 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 

 
EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 

TOP FRUTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME CRISTIANO JORGE DE PAULO (71) 3644-3972  

COLT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME JORGE JURUNA FERREIRA BATISTA (75) 98193-2424  
 

 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/

