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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 01293.11.07.611.2019 
 
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil dezenove às oito 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 219/2019, na forma Presencial, cujo objeto é a Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser 
distribuídos aos beneficiários dos Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPC, que estão cadastradas no CRAS, CONVIVER, CASA DA 
CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo Serviço Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do 
Município de Camaçari/BA, sob a condução da Pregoeira, Aricele Guimarães Machado Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo 
Decreto 7166/2019. 10 (dez) 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 dos representantes das licitantes presentes. 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 5 (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: 
  

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 
NA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES  LTDA - EPP  2.178.750,00 
RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME   1.397.200,00 2.073.750,00 
ALEX DIONISIO VIEIRA – ME 1.410.500,00 2.094.750,00 
JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 1.449.000,00 2.236.500,00 
TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME  1.595.300,00 1.947.750,00 
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP 1.658.650,00 2.060.625,00 
HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA 1.676.850,00 2.226.000,00 
LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 1.739.500,00 1.968.750,00 
CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA EPP 1.746.500,00 2.231.250,00 
COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME  1.861.300,00 2.044.875,00 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por solicitar aos licitantes que corrigissem os erros materiais 
irrelevantes e encaminhou as propostas/documentos aos licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica dos licitantes presentes.  
 
Dada a palavra aos licitantes, foi dito pelo representante legal da empresa JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, que “a empresa COMERCIAL 
ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME apresentou o laudo do arroz com o ano de emissão de 2016, e o laudo do feijão com o ano de 2017, 
falta algumas assinaturas nas fichas técnicas dos produtos (açúcar, farinha e óleo), o certificado de classificação do feijão apresenta percentuais acima de 
ardidos, germinados, lagartas e matérias estranhas. A empresa RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME 
apresentou o produto ervilha da marca oderich, onde a mesma contem sal na sua composição. A proposta de preços do lote 02 está sem assinatura. A 
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empresa ALEX DIONISIO VIEIRA – ME, apresentou as fichas técnicas dos produtos sem assinatura e sem papel timbrado da empresa, o laudo do açúcar foi 
apresentado em nome de terceiros, apresentou o laudo para o frango sendo temperado, não apresentou o escopo de acreditação MAPA RBLE, não 
apresentou documento de credenciamento do laboratório de classificação do feijão. A empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – 
ME, apresentou a ficha técnica do açúcar sem assinatura, apresentou o laudo do feijão do ano de 2017 e não menciona se é carioca, o certificado de 
classificação do feijão apresenta percentuais acima de ardidos, germinados, lagartas e matérias estranhas, não apresentou documento de credenciamento 
do laboratório de classificação do feijão. A empresa LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP, apresentou o laudo de 
classificação do feijão emitido em 2017, onde o edital solicita que não seja inferior ao ano de 2018, as fichas técnicas não contém a assinatura de quem 
elaborou, não apresentou documento de credenciamento do laboratório de classificação do feijão. A empresa HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, 
apresentou o produto ervilha da marca predileto e o mesmo contém sal, o certificado de classificação do feijão apresenta percentuais acima de ardidos, 
germinados, lagartas e matérias estranhas, apresentou a ficha técnica do panetone com embalagem plástica, em desacordo com a especificação do edital, a 
ficha técnica do arroz está sem assinatura de quem elaborou, o laudo da farinha não menciona se é tipo 1. A empresa CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA 
LTDA EPP, apresentou na ficha técnica do feijão, sendo tipo 2, onde o edital exige que seja tipo 1, apresentou o laudo da farinha sendo tipo médio e não fina, 
não especifica o bacilos, coliforme e salmonela, apresentou o laudo do frango, como temperado, sendo que o edital solicita que seja congelado e inteiro, não 
apresentou documento de credenciamento do laboratório de classificação do feijão. A empresa ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, não 
apresentou os laudos de classificação do feijão e nem os laudos de farinha, açúcar e frango junto com sua proposta, bem como não apresentou o escopo de 
acreditação, SIF e MAPA.” 
  
O representante da empresa RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME, alega que “as fichas técnicas apresentadas 
pela empresa JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, são elaboradas pela própria empresa.” 
 

O representante legal da empresa ALEX DIONISIO VIEIRA – ME, ratifica o que foi falado pela empresa RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, 
SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME. 
 

O representante legal da empresa HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, alega que “a empresa COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO 
EIRELI ME, não apresentou as fichas técnicas e os laudos de laboratórios credenciados para o lote 01 dos itens de panetone, macarrão, ervilha/milho, feijão. 
Não apresentou laudo para o arroz, óleo, não apresentou a acreditação do laudo dos itens farinha e açúcar. A empresa JAM DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI, não apresentou as fichas técnicas e os laudos de laboratórios credenciados para o item panetone e apresentou as fichas técnicas 
elaboradas pela própria empresa. Não apresentou os laudos dos produtos dos lotes 01 e 02. A empresa RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, 
SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME, não apresentou as fichas técnicas e os laudos para os itens panetone, macarrão, ervilha/milho. Não apresentou o 
laudo do arroz e do óleo. A empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, não apresentou as fichas técnicas e os laudos para 
os itens panetone, macarrão, ervilha/milho, não apresentou acreditação da farinha, açúcar e frango. A empresa ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 
EPP, apresentou fichas técnicas próprias da empresa para todos os itens e não apresentou os laudos. A empresa CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA 
LTDA EPP, não apresentou fichas técnicas dos produtos. A empresa ALEX DIONISIO VIEIRA – ME, não apresentou fichas técnicas e laudos dos produtos. A 
empresa LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP, não apresentou a acreditação do laboratório dos itens farinha, açúcar 
e frango.” 
 
O representante legal da empresa ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, alega que “acrescendo o que foi falado pela JAM DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI, informamos que alguns laudos de algumas empresas com validade vencidas.” 
 
O representante legal da empresa NA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, alega que “as empresas que 
apresentaram ficha técnica elaboradas pela própria empresa não tem como comprovar a tabela nutricional dos produtos.” 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura. 
 

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. 
 

A sessão será suspensa para análise detalhada das propostas/documentos que acompanham pelo setor requisitante da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES e será reaberta às 16h00min. 
 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 

Aricele Guimarães Machado 
Oliveira  

Pregoeira 

 
 

 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Apoio 

 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

 
 
 

Michelle Silva Vasconcelos  
Apoio 

 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES/MAIL ASSINATURAS 
LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA - EPP Paulo Cesar Andrade Borges  

(71) 3378-1144  

ALEX DIONISIO VIEIRA – ME Alex Dionísio Vieira (31) 3840-4792  
CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA EPP Rosália Dionísio Fernandes  (31) 3834-5717  
NA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E 
REPRESENTAÇÕES  LTDA - EPP 

André Luiz Malandra Abreu da 
Silva  

(71) 9 9904-1974  

COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO 
EIRELI ME  Jucimar Santos da Luz  

(71) 3627-6216  

RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS 
E COMERCIO EIRELI - ME   Edson Luz Sousa 

(71) 3362-9444  

ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP Adelmo Rafael Ribeiro Buffone  (82) 3432-2565  

JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
Fernando Antônio Siqueira de 
Oliveira 

(82) 3324-1433  

TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA – ME  

Tarcísio Costa Ramos  (71) 9 9161-4255  

HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA Cristiano Cota (28) 3532-1446  
 
 
 


