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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 044/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00400.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 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 da Pregoeira, Monique de Jesus Fonseca e 
equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento ao processo licitatório, concernentes à licitação 

na Modalidade Pregão n.º 044/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de água mineral natural, própria para 
consumo humano, sem gás, acondicionada em copo com capacidade de 200ml, bem como em garrafão retornável de 20 (vinte) litros, incluindo 
entrega, para atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Camaçari/BA. 
 

............................................................................... RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/09/2017............................................................................... 
(...) 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 
ITEM VENCEDORES PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (R$) SITUAÇÃO DO ITEM 

01 O&M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME 6,45 ADJUDICADO 
02 O&M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME 15,00 ADJUDICADO 

 
A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta reformulada no 
prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (14h:35min). 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>. Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes: 
 

(...) 

.............................................................................. FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 05/09/2017..................................................................... 
 

Informamos que foi verificado que houve falha na analise das propostas de preços e consequentemente na declaração de vencedor e adjudicação dos itens 

01 e 02 a licitantes O&M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME. Todavia, 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 Ata de 

Sessão Pública de Reabertura datada em 05/09/2017, bem como a declaração de vencedor e adjudicação a licitante supracitada para os itens 01 e 02. 

 

Do exposto a Pregoeira e equipe de apoio submeteram as propostas para nova analise e com base no relatório expedido pela Coordenadoria de Serviços e 

gestão de Contrato – SECAD passam a reanalisar as propostas de preços, conforme descrito abaixo; 
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2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – ME – DECLASSIFICADA, por não apresentar a exigência (C), para os itens 01 e 02, respectivamente. 

 
O&M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME - DECLASSIFICADA, por não apresentar a exigência (A), para os itens 01 e 02, 

respectivamente. 

 

MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME - DECLASSIFICADA, por não apresentar a exigência (C), para os itens 01 e 02, respectivamente.  
 
COMERCIAL DE EMBALAGENS RE EIRELI- DECLASSIFICADA, por não apresentar as exigências (B, C & G), para os itens 01 e 02, respectivamente. 

 

Dessa forma, como todas as propostas foram desclassificadas, a Pregoeira e equipe de apoio com fulcro no art. 28 da Lei  

Municipal 803/2017, resolvem conceder o prazo de 03 (três) dias úteis, aos licitantes para apresentação de nova proposta e nova documentação que originou 

sua desclassificação, para que sejam sanadas as causas.  

 

Desde já, fica marcado para o dia 05/10/2017 ás 14h00min, a reabertura do certame para o recebimento da referida documentação. 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. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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