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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 004/2017 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO 

PROCESSO Nº 00398.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete 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 
abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 004/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios 
(OLÉO DE SOJA e ARROZ BRANCO) 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, Christian 
Moraes Pinheiro e Equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017. 06 (seis) empresas compareceram ao certame (por seus 
representantes que assinam abaixo). A Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de habilitação, a comprovação de 
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa e identificação e credenciamento do representante da licitante presente. A empresa 
ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME está descredenciada para esta sessão por não apresentar o item 7.1.2 aliena “c” exigido em edital que trata-se do 
contrato social e a declaração de enquadramento de ME ou EPP. A Pregoeira informa que houve correção no credenciamento da empresa GLAUDSON 
JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS – ME. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - 
Documentação de Habilitação. A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem propostas desclassificadas, ficarão sob a guarda da 
Comissão até a assinatura do contrato pela empresa vencedora. Após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página 
onde se deu a publicação do aviso da licitação. Se as licitantes que não resgatá-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A 
Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES 

PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTES 

Lote 01  
(UNICO) 

APRESENTOU 
AMOSTRA 

 

MARCA 

LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA  (EPP) 

319.600,00 SIM 
Itens: 01 (MEU BIJU) , 02 (CONCORDIA) 

COMERCIAL DE EMBALAGENS RE – EIRELI (ME) 268.000,00 SIM Itens: 01 (POP) , 02 (SOYA) 
GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS -
ME 

397.000,00 SIM 
Itens: 01 (NAMORADO) , 02 (SOYA) 

ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOD DE 
CONSUMO LTDA-ME 

277.000,00 SIM 
Itens: 01 (POP) , 02 (SOYA) 

VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 300.000,00 SIM Itens: 01 (MAIS GOSTOSO) , 02 (SOYA) 
ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME 278.400,00 sim Itens: 01 (CORADINI) , 02 (LIZA) 
 

LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA/AMOSTRA PARA O LOTE 
 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, a Pregoeira informa que houve correção nas propostas de preços das 
licitantes ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME e GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS –ME  sendo que está última não apresentou a 
Comprovação de Registro dos produtos através do órgão competente e nem a comprovação caso o produto seja dispensado de registro, em 
seguida encaminhou aos licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica. 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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O representante da empresa LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EPP) fez o seguinte questionamentos: 1. 
referente a empresa COMERCIAL DE EMBALAGENS RE – EIRELI (ME) o mesmo alega que “a licitante apresentou registro vencido e a ficha 
técnica esta em copia simples e sem assinatura do responsável técnico para o item 02 (óleo de soja); para o item 01 (arroz) alega que 
apresentou ficha técnica em copia simples, não apresentou comunicado de inicio de fabricação para produtos dispensados de registro e 
apresentou documento da coordenação de produtos para alimentação animal” . 2. Empresa GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS 
SANTOS –ME o mesmo alega “que a ficha técnica esta em copia simples e sem assinatura do responsável técnico e foi retirada da internet e 
não apresentou dispensa do óleo e do arroz.” 3.  Empresa ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOD DE CONSUMO LTDA-ME o mesmo alega 
“que para o item 02 (óleo) apresentou ficha técnica sem assinatura do responsável técnico e em copia simples, apresentou registro vencido e 
para o item 01 (arroz) alega que apresentou ficha técnica em copia simples e não apresentou comunicado de inicio de fabricação para 
produtos dispensados de registros.” 4. Empresa VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA ME o mesmo alega “que para o item 01 (arroz) que 
a empresa apresentou amostra de arroz parboilizado e para o item 02 (óleo) apresentou ficha técnica em copia simples e sem assinatura do 
responsável técnico”. 5. Empresa ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME o mesmo alega que para o item 01 (arroz) apresentou ficha técnica em 
copia simples e sem assinatura do responsável técnico e não apresentou registro, item 02 (óleo) não apresentou ficha técnica e nem dispensa.  
 
   
A empresa VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA ME ausentou-se da sessão. 
 
O representante da empresa ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOD DE CONSUMO LTDA-ME alega que a empresa LITORAL NORTE 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EPP) apresentou as fichas técnicas do óleo concórdia e arroz “meu biju” com 
autenticação sem substabelecimento desde que a empresa concórdia é em Uberlandia –MG e o arroz Meu Biju é de Pelotas - RS e o mesmo 
questionamento serve para o documento da ANVISA para os dois itens do Lote.  
 
O representante da empresa COMERCIAL DE EMBALAGENS RE – EIRELI (ME) alega que a empresa LITORAL NORTE COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EPP) apresentou as ficha  técnicas referente aos itens do lote em desacordo com o edital, pois o cartório 
do Estado que foi autenticado o documento teria que dar o sinal publico para o cartório do Estado da Bahia, o que não foi feito, que na 
concepção da empresa  COMERCIAL DE EMBALAGENS RE – EIRELI (ME) está desclassificada por esses motivos. 
 
A sessão será suspensa e será encaminhada para a Coordenação de Merenda Escolar, para análise e parecer das 
proposta/amostras/documentação apresentada na sessão.  
 
A data da sessão de reabertura, ou a divulgação do resultado, deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari 
(www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de 
acompanhamento. 
 
Os envelopes n.º 02 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>. 
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Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

 COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/EDUCAÇÃO 

 
Ana Paula Souza Santos 

Presidente/Apoio 

 
Christian Morais Pinheiro 

Pregoeira 

 
Diego Manoel O. Paixão 

Apoio 

 
 

Ana Carla Costa Paim 
Apoio 

 
 

Maria José Nery Costa 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 

PAULO CESAR ANDRADE 
BORGES 

(71) 3378-1144  

COMERCIAL DE EMBALAGENS RE – EIRELI (ME) ELISEU SANTOS OLIVEIRA (71) 3312-3377  

GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS -ME ANA CRISTINA RODRIGUES DE 
JESUS 

(71)3627-2689  

ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOD DE CONSUMO 
LTDA-ME 

ALTAMIRO RODRIGUES JUNIOR (71) 3309-3056 
 

VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA ME DAVSON SENA DA SILVA (71) 3621-7898 AUSENTOU-SE 

ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME BRUNO LEANDRO PINHEIRO DOS 
SANTOS 

(71_3621-9625 DESCREDENCIADO 
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