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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 020/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO 

PROCESSO Nº 00830.11.07.611.2016 

 
Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete às dez horas e trinta minutos, na sala da 
COSEL/EDUCAÇÃO da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, 
s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Christian Moraes Pinheiro e Equipe de Apoio que abaixo 
assinam designados pelo Decreto 6630/2017, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à 
licitação na Modalidade Pregão nº 020/2016, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios (margarina, biscoito maisena sabor chocolate, biscoito tipo rosquinha sabor de coco) 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.  
 
A Pregoeira iniciou a sessão informando que após analise mais detalhada dos documentos exigidos para o lote 03 da licitante PDR 
TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP foi observado que o Laudo Microbiológico não constava o número do 
lote. Diante do exposto, a Pregoeira e sua equipe de apoio com base na súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode 
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, 
decidiram rever seus atos, passando a desclassificar a proposta de preços da PDR TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI-EPP, tornando sem efeito sua declaração de vencedora/adjudicação referente ao Lote 03, por descumprimento das 
exigências do edital. 
 
Como todas as propostas de preço foram desclassificadas pelos motivos acostados aos autos, A Pregoeira com base na Lei 
Municipal nº 803/2007 em seu Art. 28 que diz “se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados 
forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação de nova proposta ou 
nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, facultada, nos casos de convite e 
pregão, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis”, concedeu prazo de 03 (três) dias uteis para que as licitantes PDR 
TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI – EPP,  UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME e FG 
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME apresentem novas amostras sanado a causa que levaram as suas  
desclassificações. 
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Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na página onde se deu o aviso 
- campo <ANEXOS> e no campo <Noticias>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos, lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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