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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DE SESSÃO INTERNA  

PREGÃO Nº 019/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0084.11.07.611.2019 

 
Aos Vinte e dois  dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta e seis minutos , na sala da COMPEL da 

Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução do 

Pregoeiro, Diego Manoel Oliveira da Paixão e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 7030/2019, sessão concernente a 

licitação na Modalidade Pregão n.º 019/2019, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de Preço para aquisição de alimentos perecíveis 

(Hortifruti: cebola, tomate, alho, coentro e cebolinha) destinados à alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino. 

Iniciando a sessão o Pregoeiro informou que recebeu solicitação do coordenado da alimentação Escolar o Nutricionista Marcio Augusto 

Tavares com a seguinte solicitação: 

“... verificamos uma disparidade quanto aos preços ofertados nos lotes 4 e 5 pelas empresas participantes em relação o preço de 

cotações(mercado), bem como quando comparado com as demais empresas participantes. Assim ,solicitamos que seja requerido para as 

empresas a planilha de custos dos referidos lotes para as empresas classificadas nas três primeiras posições.” 

 Diante do exposto o pregoeiro procedeu com a diligencia, com base no item 25.6 do edital : “É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a 

ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo” e  art. 27, 

§6º da lei municipal  803/2017 : “§6º - Como medida saneadora, a comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) dias úteis para 

a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta”, 

solicitando assim que as 3 (três) primeiras empresas participantes da disputa de lances no lote 4 : VERDE IMPERIALCOMERCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA EPP, NA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA –EPP, COREMEL –

COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP e as empresas participante da disputa de preços do lote 5 VERDE 

IMPERIALCOMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA EPP, NA BRASIL COMECEIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA –EPP e COREMEL –COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP apresentem a planilha de custos e composição de preço, 

prazo de 2 (dois) dias  uteis, o descumprimento da solicitação implicara na revisão dos atos e consequentemente na inabilitação  . 
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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, o Pregoeiro encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos 

presentes. 
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