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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA – ANALISE DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO N.º 0146/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00436.11.07.611.2018 
 
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala da COMPEL da Prefeitura 

Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Monique de 

Jesus Fonseca e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos 

licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 0159/2018, na forma Eletrônica, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação 
de Empresa especializada no fornecimento de alimentação devidamente preparada, acondicionada, incluindo transporte e entrega, para os 
usuários atendidos nos CAPS orla, CAPS infanto-juvenil, CAPS Álcool e Outras Drogas, CAPS Sede, UPA Arembepe e UPA Pediátrica 
localizados na sede e na orla do município de Camaçari.  
 
Inicialmente a Pregoeira esclarece que a licitante RED ANGUS CHURRASCARIA EIRELI ME foi declarada arrematadora do  Lotes 01 em 

03/09/2018. Do exposto, em atendimento as exigências do edital a referida licitante apresentou a composição de preços, bem como toda a 

documentação de habilitação, proposta de preços técnica e composição de preços, para analise e parecer da SECRETARIA. Em 12/09/2018, a 

Pregoeira verificou que houve empate ficto. Dessa forma, por meio do CHAT no campo de mensagens a Pregoeira, convocou a licitante FOOX 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME para que fossem apresentadas a documentação exigida no subitem 11 do edital em atendimento ao disposto 

no subitem 10.1.2 do instrumento convocatório. 
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No dia 13/09/2018, a licitante encaminhou por e-mail a referida documentação. Em 17/09/2018, ás 14h34min, a Pregoeira encaminhou e-mail, 

informando que até a presente data, não havia recebido os documentos em original, bem como o comprovante de envio. Do exposto, nesta mesma 

data, ás 15h28min a Pregoeira e sua equipe de apoio recepcionaram o representante legal da empresa FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME para o recebimento da documentação de habilitação e conferência das autenticidades dos documentos apresentados em cópias simples.  

 

Ato contínuo a Pregoeira e sua equipe de apoio, passaram a analisar a documentação e verificaram que a empresa FOOX COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA ME, não apresentou os seguintes documentos, descumprindo o instrumento convocatório; 1.Não apresentou comprovação que 

possui no seu quadro o responsável técnico (nutricionista), descumprindo o subitem 11.2,3 alínea "d"; 2. Não comprovou que possui estrutura 

localizada em Camaçari-Ba ou região metropolitana; 3. Apresentou o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, todavia o mesmo não 

estava acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional – CRP do Contador responsável, conforme exigido no subitem 11.2,4 alínea "a.5".; 4. 
Não apresentou a Demonstração de índices contábeis, conforme exigido no subitem 11.2,4 alínea "c".  

 

Salientamos que a referida empresa, apresentou a declaração em atendimento as condições de habilitação, bem como declarou que possui pleno 

conhecimento para execução do objeto, todavia, a empresa apresentou  comprovante de endereço no município de Aramari, assim como consta em 

seu contrato social e demais certidões que a empresa está localizada no referido município, o qual não pertence a Região Metropolitana de Salvador, 

descumprindo, assim a exigência do subitem 11.2,3 alínea "h". Em tempo, registre - se que não foi fornecido comprovante de envio e que os 

documentos originais foram apresentados em 17/09/2018 ás 15h28min, conforme protocolo de entrega anexo aos autos, sendo portanto, 

extemporâneo, descumprindo assim o prazo da convocação realizada em 12/09/2018 ás 16h01min, conforme estabelecido no subitem 10.1.2, do 

instrumento convocatório. 

 

Dessa forma, a Pregoeira decidiu desclassificar a proposta de preços e inabilitar a referida empresa por não atender as exigências do edital, 

conforme os motivos expostos acima. Destarte que a Pregoeira por equivoco, convocou inicialmente em 03/09/2018 a licitante RED ANGUS 
CHURRASCARIA EIRELI ME, que atendeu a convocação dentro do prazo, conforme documento anexo ao autos. Ato contínuo a Pregoeira e sua 

equipe de apoio passaram a analisar a documentação e conferiram a autenticidades dos documentos apresentados em cópias simples, em seguida 

os documentos foram encaminhados para a Secretaria, para analise e parecer, visto que não foram identificadas falhas na documentação 

apresentada. 

 

Do exposto no dia 12/09/2018, a Pregoeira recebeu o Parecer,  entretanto devido ao empate ficto, o Parecer não foi divulgado. Assim, em razão da 

desclassificação e inabilitação da empresa FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, em virtude dos documentos da empresa RED ANGUS 
CHURRASCARIA EIRELI ME , já terem sido analisados e com base no Parecer Técnico expedido pela Secretaria que atesta a viabilidade econômica 

para a execução dos serviços no qual ainda informa que as exigência do edital foram atendidas, a Pregoeira e sua equipe de apoio, decidiram 

classificar a proposta de preços  da licitante RED ANGUS CHURRASCARIA EIRELI ME, arrematadora do lote 01, com valor global de 

R$2.085.000,00  (dois milhões oitenta e cinco mil reais).  
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Transcorrida, a fase de analise das propostas de preços e documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação da empresa RED ANGUS 
CHURRASCARIA EIRELI ME, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para o lote 01, com valor global de 

R$2.084.745,60  (dois milhões oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).  

 

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos. Esta Ata será 

disponibilizada no endereço www.licitacoes-e.com.br e consulte a licitação n.º: 732663. 
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