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 ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 022/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO 
PROCESSO Nº 00837.11.07.611.2016 

 
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, na sala da Comissão da COSEL/EDUCAÇÃO, 
situada na Avenida Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da COSEL/EDUCAÇÃO, designada pelo 
Decreto Municipal n° 6.442/2016, para conclusão de diligencia referente ao PREGÃO N° 022/2016, na forma Presencial cujo objeto é o Registro de preço 
para aquisição de Gêneros alimentícios (bebida láctea) destinados 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 iniciou a sessão informando que após reanalise do processo em epigrafe foi verificado que não houve citação a marca Naturito na Ficha técnica, 
conforme solicitado na exigência técnica B do edital. A Pregoeira submeteu o questionamento para parecer da Gerencia de Alimentação Escolar da 
Secretaria de Educação que após apreciação emitiu documento respondendo (in verbis): 
 

1 – Em resposta a diligencia a esta Gerencia de Merenda Escolar, quanto à composição do produto (bebida láctea) lote 03, informo-lhes que no ato da 
sessão esta Gerencia aprovou a amostra/ficha técnica equivocadamente. Diante da reanalise da amostra/ficha técnica e tendo sido constatado a ausência 
não houve citação da marca Naturito na Ficha técnica para o referido lote, optamos em reprovar a amostra/ficha técnica do licitante em questão, em razão do 
mesmo descumprir o determinado no Edital. 

 
Diante das informações prestadas pela Gerencia de Alimentação, conclui-se que a licitante PDR TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-
EPP descumpriu as exigências do edital, por apresentar Ficha técnica divergente do exigido em edital. Ato contínuo, a Pregoeira e unanimidade dos 
membros/suplentes com base 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”, decidiram rever seus atos, passando a desclassificar a proposta de preços da PDR TRANSPORTE E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP, tornando sem efeito sua declaração de vencedora/adjudicação referente ao Lote 03, por descumprimento das 
exigências do edital. 
 
Como a única propostas de preço foi desclassificada pelos motivos acima exposto, a Pregoeira com base na Lei Municipal nº 803/2007 em seu Art. 28 que 
diz “se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) 
dias úteis aos licitantes para apresentação de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou 
inabilitação, facultada, nos casos de convite e pregão, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis”, concedeu prazo de 03 (três) dias uteis para que a 
licitante PDR TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI – EPP apresente ficha técnica de acordo com as exigências do Edital, sanado a causa 
que levou a desclassificação. 
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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, a Pregoeira encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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