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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 077/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0007.11.07.611.2018 
 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove 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 077/2018, na forma Presencial, cujo objeto é registro de preços para aquisição de material de 
limpeza (Sabão de côco 200 gr; sabão em barra 200 gr pacote com 05 unidades; limpa vidros 5 l ; desodorizante sanitário em pastilha pacote com 
03 unidades;  água sanitária 1l) para futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Municipal, 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 14/06/2018 dás 08h30min ................................................................ 
(...), 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informa que decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das amostras para os itens  02 e 05, a 
empresa POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, não protocolou na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, as referidas amostras. As 
demais empresas apresentaram as amostras referente aos itens 01, 03 e 04. Do exposto, a Pregoeira torna sem efeito a habilitação da empresa POTÊNCIA 
DISTRIBUIDORA LTDA - ME, e resolve desclassificar sua proposta de preços para os itens 02 e 05, conforme estabelece o subitem 12.1 do instrumento 
convocatório. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira convoca as licitantes remanescente dos itens 02 e 05, para que na sessão de Reabertura, apresente amostra para o referido item, 
bem como, para que seja realizada negociação direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso 
XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
Desde já fica marcado para o dia 18/06/2018 ás 09h00min a reabertura do certame. 
 
(...) 
 
........... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 14/06/2018 ÁS 08h30min #  INICÍO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/06/2018 dás 14h30min....... 

 
(...) 
 
A Pregoeira ressalta, que as exigências para qualificação técnica, constante no subitem 9.2.3 do instrumento convocatório, visa prover a Administração de 
elementos suficientes para garantir a eficiência e satisfatoriedade da futura execução contratual, bem como verificar se a atividade desempenhada pela 
empresa é pertinente e compatível com objeto licitado, entretanto a empresa ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME, apesar de fornecer o atestado exigido no 
subitem 9.2.3 alínea “c”, não atendeu ao pressuposto de forma satisfatória no que se refere ao fornecimento dos objetos a serem adquiridos pela 
Administração. 
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Do exposto, a Pregoeira e sua equipe de apoio decidiram pela inabilitação da licitante ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME. Dessa forma, a Pregoeira e sua 
equipe de apoio, com fulcro 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”, e utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública e em especial o da Autotutela, decidiram rever 
seus atos e tornar sem efeito a declaração de arrematante do item 04, a empresa ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME. 
  
A Pregoeira salienta, que conforme publicado na Ata de Reunião expedida e publicada em 14/06/2018, no Portal de Compras de Camaçari, fica desde, já fica 
marcado para o dia 18/06/2018 ás 09h00min a reabertura do certame. 
 
Os envelopes n.º 02 permanecem sob a guarda da Comissão até a Reabertura da Sessão. 
 
(...) 
 
............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/06/2018 ÁS 14h30min................................................................ 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu a sessão o representante legal da empresa A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – EPP, já 
credenciado em sessão anterior, conforme assinaturas, abaixo. 
 
ITEM 02 
A Pregoeira reabriu a sessão, tendo como objetivo inicial proceder com a rodada de lances, visando obter proposta de preços, mais vantajosa para a 
administração e ampliar a competitividade do certame, todavia apenas o representante legal da licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – EPP 
compareceu a reabertura do certame 
 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 

Em razão do comparecimento de apenas uma empresa, a Pregoeira conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002, iniciou a 
negociação direta com a licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – EPP, que ofertou o segundo menor valor R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), a 
Pregoeira procedeu com a negociação direta e foi dito pelo licitante que poderia reduzir o valor ofertado para R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), 
dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira aceitou o valor e classificou a proposta. Como o valor se encontra dentro do estimado, a Pregoeira 
declarou a licitante arrematadora do item 02. Em seguida foi realizada a abertura do envelope nº 02, após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com 
a habilitação, por atender às exigências do Edital. A Pregoeira informa que foi apresentada nesta sessão a amostra do referido item que será encaminhada 
para analise juntamente com a documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma. 

EMPRESAS 
PROPOSTAS DE 

PREÇOS (R$) 

A BAHIANA LTDA - EPP 1,50 
2002 LTDA ME 1,72 
ULTRATEC E LTDA - EPP 1,98 
REYLIMP LTDA – EPP 2,00 
LUCIANO - EPP 2,30 
ANTONIO CARLOS - EPP 2,32 
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ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  
UNIT. 
(R$) 

02 ARREMATADO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – EPP 01.703.017/0001-78 PIRAMBU 37.329 UN 1,45 

ADESÃO – Não houve adesão para este 
item. 

 

 
ITEM 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Pregoeira conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002, examinou a proposta subsequente. Em razão do representante legal 
da empresa 2002 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA ME não ter comparecido ao certame, a Pregoeira, aceitou o valor ofertado inicialmente de R$ 9,31 
(nove reais e trinta e um centavos), dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira classificou a proposta e declarou a licitante arrematadora do item 04. 
Em seguida foi realizada a abertura do envelope nº 02, após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do 
Edital.  
 
A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet. A Pregoeira informa que 
será solicitada a amostra do referido item para analise juntamente com a documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a 
aceitabilidade da mesma. Após análise da documentação, a Pregoeira com base no Art. 27, parágrafos §5º e §6°, respectivamente da Lei Municipal 803/2007, 
como medida saneadora, resolveu conceder o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação desta Ata, para que seja realizada a diligência 
destinada a esclarecer o fornecimento dos materiais constantes no Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela Câmara Municipal de Mata de São João. 
Em tempo a Pregoeira informa que o presente item ficará suspenso até o atendimento da diligencia 
 

EMPRESAS 
PROPOSTAS DE 

PREÇOS (R$) 

2002 LTDA ME 9,31 
REYLIMP LTDA – EPP 9,99 
A BAHIANA LTDA - EPP 10,80 
ANTONIO CARLOS - EPP 11,46 
POTÊNCIA LTDA - ME 12,00 
MMV LTDA - EPP 13,99 
ULTRATEC E LTDA - EPP 14,50 
LUCIANO - EPP 15,78 
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ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  
UNIT. 
(R$) 

04 SUSPENSO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
2002 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA ME 04.679.852/0001-08 TECNOLAR 3.698 BB 9,31 

ADESÃO – Não houve adesão para este 
item. 

 

 
ITEM 05 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Em razão da empresa 2002 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA ME, ter sido declarada arrematadora para o item 04, e pelo mesmo está em diligência para 
complementação e esclarecimento do Atestado de capacidade técnica, a Pregoeira dando continuidade ao certame, decidiu verificar a proposta subsequente 
no caso em tela da empresa 2002 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA ME que ofertou o menor valor de 3,15 (três reais e quinze centavos), sendo aceito 
pela Pregoeira por está dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira classificou a proposta e declarou a licitante arrematadora do item 05, estando 
sua habilitação condicionada ao atendimento da diligência supracitada. 
 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  
UNIT. 
(R$) 

05 SUSPENSO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
2002 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA ME 04.679.852/0001-08 DESOFLOR 11.140 UN 3,15 

ADESÃO – Não houve adesão para este 
item. 

 

 

EMPRESAS PROPOSTAS DE PREÇOS (R$) 

2002 LTDA ME 3,15 
ANTONIO CARLOS - EPP 3,84 
ULTRATEC E LTDA - EPP 4,01 
REYLIMP LTDA – EPP 4,15 
A BAHIANA LTDA - EPP 8,25 
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

ITEM VENCEDOR 
PREÇO UNITÁRIO  

DO ITEM (R$) 
SITUAÇÃO DO ITEM 

02 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – EPP 1,45 ARREMATANTE 
04 2002 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA ME 9,31 SUSPENSO 
05 2002 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA ME 3,15 SUSPENSO 

 
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 

Vagner Julio da Cunha 
Apoio 

Kezia Priscila Oliveira da Silva 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - EPP CELSO LUIZ RODRIGUES CERQUEIRA (71)999680642  
 
 


