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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 070/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00400.11.07.611.2019 
 
 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na sala da COMPEL da Secretaria de Administração 
da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da 
Pregoeira, Wadna Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 7030/2019, a sessão para dar 
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 070/2019, na forma Presencial, cujo objeto é 
o Registro de preços para, eventual, aquisição de Cesta Básica de Alimentos e Kit Enxoval para Recém- nascido destinado aos usuários 
atendidos pelos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou o resultado do julgamento das propostas do Lote 01, efetuado com base nos motivos 
expostos no parecer disponível no endereço: http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/260419040400495199.pdf acostados aos autos do 
processo emitido pela Coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES.  
 
 

LOTE LICITANTE PROPOSTA DE 
PREÇOS (R$) 

SITUAÇÃO DA 
PROPOSTA 

01 
VOÔ LIVRE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI- ME  5.760.000,00 DESCLASSIFICADA 
RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – EPP   6.318.720,00 DESCLASSIFICADA 
LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP  6.397.200,00 DESCLASSIFICADA 

 TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI – ME  6.775.920,00 CLASSIFICADA 
 
 
Inicialmente a Comissão esclarece que não prospera o argumento da empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP uma vez que independentemente do prazo exíguo para a resposta da referida contestação/impugnação a 
mesma não acarretou prejuízos para a mesma, nem para nenhum dos interessados uma vez que a abertura do certame para o LOTE 01 foi 
prorrogada por dois momentos, logo independentemente do posicionamento da Comissão e da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES em referência ao documento acima mencionado como a empresa tinha interesse de participar do referido certame deveria 
ter providenciado toda a documentação exigida no instrumento convocatório independentemente de qualquer posicionamento da 
Administração. Por fim vale salientar que se fosse contabilizar o período do primeiro aviso de abertura, suas prorrogações até a data da nova 
abertura verifica-se um período de 22 (vinte e dois) dias deixando claro e evidente que existia um tempo hábil suficiente para que a mesma 
providenciasse seus laudos. Ademais a referida empresa já está acostumada a participar de licitações realizadas por essa Administração no 
ramo alimentício e sabe que é uma praxe da mesma a exigência dos referidos laudos. 
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Em resposta as solicitações das empresas LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e RESECO 
EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – EPP, no que se refere a faculdade do prazo previsto na Lei n° 803/2007, 
para apresentação da documentação técnica/laudos, informamos que o Art. 27, § 6° prevê prazo de 2 (dois) dias úteis como medida 
saneadora, juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta 
e no caso das propostas apresentadas pelas referidas empresas o mesmo não se aplica uma vez que houve uma omissão de documentação 
descaracterizando a situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta. 
 
Em tempo, marcamos a sessão de reabertura para o dia 30/04/2019 às 09h00min, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 
CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari – PRÉDIO VERMELHO, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, 
Centro, Camaçari, Bahia, para abertura do envelope n° 02 – Documentos de Habilitação do Lote 01.  
 
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 e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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