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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 088/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00564.11.07.611.2017 

 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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, foi realizada sob a condução da 
Pregoeira, Wadna Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto nº 6769/2017, a sessão de reabertura para dar 
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 088/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de 
preços para aquisição de material de limpeza (detergente 500 ml, inseticida aerosol, cera líquida bombona de 5 litros e aromatizador de ar), para 
futuras contratações e conveniência e necessidade da Administração Municipal. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo do dia 15/12/2017:  
 

................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/12/2017 ................................................................................. 
(...) 

 
Considerando a informação obtida na ata de Reabertura do dia 04/12/2017 do PP 096/2017 – Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza 

(Saco de lixo  50 l e 100 l)  para futuras contratações de acordo com  a conveniência e necessidade da Administração Municipal, de que a licitante 
RITHEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, está sob sanção de inidoneidade, a Pregoeira informa que realizou consulta no Portal da Transparência - 

Governo Federal (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/empresa/03207567000121) verificando a veracidade dos fatos. A Pregoeira diligenciou no dia 

11/12/2017, a referida empresa para que prestasse esclarecimentos, decorrido o prazo legal a diligência não foi atendida. 
 

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 vencedora do lote 04 da licitante RITHEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, 

tendo em vista que no subitem 4.1.2, alínea “a” do Instrumento Convocatório, impede a participação de empresas declaradas inidôneas por ato da 

Administração Pública. 
 

Diante dos fatos, e por compreender que a Declaração de Inidoneidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, impede o declarado de contratar e 

licitar com todos os órgãos da Administração Pública em qualquer de suas esferas, fica desde já marcado sessão de Reabertura para o dia 21/12/2017 as 
09:00h para que se proceda negociação direta com o próximo colocado em preços 

 

................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/12/2017 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 21/12/2017......................................... 
 
 
A Pregoeira informa que compareceram a esta sessão os representantes legais das empresas: 1. A BAHIANA EMBALAGENS LTDA EPP (Representante 
legal: Celso Luiz Rodrigues Cerqueira); 2. LUCIANO F COSTA EPP (Representante legal: Luciano Freitas Costa), já credenciados na sessão de Abertura. 
 
 

LOTE 04 
 
Considerando que a empresa RITHEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, está impedida de contratar e licitar com todos os órgãos da Administração 
Pública em qualquer de suas esferas.  
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A Pregoeira não pode fazer negociação direta com o próximo classificado em preços, a licitante REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, que ofertou 
o menor preço unitário de R$ 6,50, pois o mesmo não se encontra presente na sessão. A Pregoeira aceitou o preço ofertado pela referida licitante por estar 

dentro do estimado pela Administração, e ressalta que a mesma já está habilitada no presente certame, estando portanto declarada vencedora para este lote. 
Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A 
Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 

 

 

LOTE SITUAÇÃO DO 
LOTE 

SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

04 ADJUDICADO PROMITENTE FORNECEDOR 
REYLIMP MATERIAIS DE 
LIMPEZA LTDA EPP 

03.275.718/0001-89 ULTRA FRESH 20.246 UN 6,50 

 
 
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 para o lote 04. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
 

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira 

 
 
Monique de Jesus Fonseca 

Apoio 

 
 

Ana Carla Costa Paim 
Apoio 

 
 

Diego Manoel Oliveira da Paixão 
Apoio 

 

Licitantes presentes:  
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 
A BAHIANA EMBALAGENS LTDA EPP Celso Luiz Rodrigues Cerqueira (71) 99968-0642  
LUCIANO F COSTA EPP Luciano Freitas Costa (71) 3019-7996  

 


