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ATA DE REUNIÃO II 
PREGÃO Nº 020/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO 

PROCESSO Nº 00830.11.07.611.2016 

 
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis às dez horas e trinta minutos na sala da COSEL/EDUCAÇÃO da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Christian Moraes 
Pinheiro e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.442/2016, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios 
concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 020/2016, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de 
Gêneros alimentícios (margarina, biscoito maisena sabor chocolate, biscoito tipo rosquinha sabor de coco) destino à alimentação escolar nas 
Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações de acordo a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 26/12/2016: 
 
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 26/12/2016 ................................................................................. 
(...) 
 
 

LOTE 02 
 

O referido Lote foi suspenso para analise da documentação exigida na sessão de Reunião. 
 

LOTE 03 
 

Antes de iniciar a negociação direta com a licitante PDR TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP o preposto da licitante UNIQUE 
COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, questionou sobre a composição descrita na ficha técnica do biscoito rosquinha sabor coco, na referida 
ficha consta gordura vegetal, no entanto exigida no Edital gordura hidrogenada. Diante do questionamento a Pregoeira suspendeu a negociação do lote, para 
submeter o questionamento ao nutricionista Marcio dos S. Tavares da Secretaria de educação. 
 

 
(...) 
............................................................................... FIM DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 26/12/2016 ................................................................................. 
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou o resultado da analise dos documentos referente ao Lote 02 (BISCOITO MAISENA SABOR 
CHOCOLATE), com base no relatório de avaliação da Comissão Permanente para analise e aprovação de amostras de itens para merenda escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, designada pela Portaria nº 007/2016 e Portaria 020/2016. 
 

LOTE LICITANTE R$ MARCA SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

02 

PDR TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELLI - EPP 

11,00 FABISE 
                                
APROVADA 

UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – 
ME 

11,40 MARILAN             APROVADA 
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Em resposta ao questionamento feito pela UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, referente ao Lote 03, sobre a composição descrita na 
ficha técnica do biscoito rosquinha sabor coco, na referida ficha consta gordura vegetal, no entanto exigida no Edital gordura hidrogenada, o nutricionista 
Marcio dos S. Tavares da Secretaria de educação informa que: 
 
 

 “todos os produtos foram analisados conforme edital. Em geral, todos os produtos industrializados contém gordura 
hidrogenada, como é o caso dos biscoitos, bolos, chocolates, sorvetes, margarinas, salgadinhos, empanados, comidas de 
fast-food, coberturas, molhos de saladas, maionese, rocamboles, cookies e rosquinhas. As gorduras vegetais foram “criadas” 
para substituir as gorduras animais, reduzindo o custo dos alimentos industrializado. E necessário esclarecer que, não 
existem gorduras vegetais, e sim óleos vegetais. Para que estes se transformem em gorduras é preciso que seja feito o 
processo de “hidrogenação” (Processo químico que acrescenta uma molécula de Hidrogênio na composição dos óleos). Por 
isto a gordura que comemos se chama gordura hidrogenada, porque ela fica solida (não é mais um óleo). O processo de 
hidrogenação é utilizado para determinar as consistências nas preparações como biscoitos, bolos, sorvetes e etc. Deste 
modo todas as amostras que apresentaram na sua composição gordura vegetal foram analisadas de acordo com o edital e 
aprovado neste item de avaliação.”    

 
Diante do exposto, mantem-se classificado a proposta de preços da licitante PDR TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI – EPP no Lote 03.  
 
A sessão de reabertura para os lotes 02 e 03 fica marcada então para o dia 28/12/2016 às 09h00min no mesmo local. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS> e 
no campo <Noticias>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos, lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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