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ATA DE REUNIÃO (6) 
PREGÃO Nº 081/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00418.11.07.611.2018 

 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 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, Michelle Silva Vasconcelos e equipe de apoio que abaixo 
assinam designados pelo Decreto 6924/2018, a sessão concernente à licitação na Modalidade Pregão n.º 081/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o 
Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios (Margarina, adoçante, e condimento misto) destinados à alimentação escolar nas creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 
A Pregoeira iniciou a sessão informando aos membros presentes que, após o Julgamento do Recurso realizada em 21/08/2018 foi concedido prazo legal 

conforme a Lei Municipal 803/2007 para que as licitantes desclassificadas sanassem os motivos que ocasionaram as suas respectivas desclassificações. 

Findado o prazo em sessão de reabertura realizada em 03/09/2018 onde após acolhimento das novas propostas houve a suspensão da sessão para análise 

da documentação/amostra foi surpreendida na mesma data horas posterior com um e-mail da empresa LITORAL NORTE COMERCIO E PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, sob a alegação de que o motivo que acarretou na reprovação de sua amostra do Lote 01 margarina DORIANA, não deveria 

prosperar já que o produto apresentando atende ao exigido no edital no que tange ao “corante cúrcuma”.  

 

Diante dos fatos a Pregoeira submeteu por mais uma vez a referida amostra que já tinha sido inicialmente apresentada, para que a Coordenação de 

Alimentação Escolar da Secretaria de Educação reavaliasse o pleito da referida empresa. Em 19/09/2018 os servidores/nutricionistas da referida 

Coordenação emitiu parecer alegando que “ Após a provocação feita pela empresa LITORAL NORTE COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, 

reavaliamos a amostra da margarina DORIANA e constatamos que a mesma atende as especificações do edital. E que o referido ingrediente (CÚRCUMA) 

que objetivou a reprovação faz parte da lista de ingredientes. Mas, como na impressão da embalagem o nome do produto ficou na linha separada da lista de 

ingredientes, houve a indução a uma avaliação equivocada (foto em anexo). Sendo assim, se faz necessário a revisão dos atos e aprovar a amostra da 

margarina de marca DORIANA apresentada pela empresa LITORAL NORTE COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.”  

 

Logo a Pregoeira e equipe de apoio com base no novo parecer emitido pela Coordenação de Alimentação Escolar e com base legal 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 os atos tornando sem efeito todas as 

decisões tomadas no Julgamento do Recurso realizado em 21/08/2018 que desclassificou a empresa LITORAL NORTE COMERCIO E PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA e da sessão de reabertura realizada no dia 03/09/2018 ás 09:00 e com base no novo parecer da Coordenação de Alimentação 

Escolar declarar vencedora do lote 01 a empresa LITORAL NORTE COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA pois a mesma já se encontra 

habilitada no presente certame por atender às exigências do edital. Ficando desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis. 
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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. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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