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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSAO DE REABERTURA (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
PREGÃO Nº 0253/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 001364.11.07.611.2019 
 
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil vinte, às nove horas, no Auditório da Diretoria de Compras – DICOMP da Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a reabertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 
0253/2019, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de van adaptada para 
implantação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Itinerante para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Camaçari), sob a condução 
da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.271/2020.  
 

....................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/01/2020 ás 10h30min................................................................ 
 

Preliminarmente, a Pregoeira informa que no dia 20/01/2020 ás 10h31min, conforme anexo aos autos, realizou diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, visando resguardar a Administração quanto à contratação a ser realizada, junto a empresa emissora do atestado CLINÍCA ODONTOLOGICA 
DE CAMAÇARI, através do endereço de email: camilocoutinho@hotmail.com e portal de Compras de Camaçari. Decorrido o prazo não houve manifestação da 
empresa quanto a capacidade técnica da empresa REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI – ISIBA, descrita 
no atestado expedido em 15/07/2019. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira em analise aos documentos de habilitação verificou que a licitante REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA DE CAMAÇARI – ISIBA se trata de uma entidade sem fins lucrativos, todavia, art. 53 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) não proíbe 
incondicionalmente a participação de sociedades civis sem fins lucrativos em licitações públicas, sua contratação pela Administração Pública é admitida apenas 
quando o objeto da avença estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos da contratada. 
 
Face ao exposto, nota se que a licitante REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI – ISIBA, tem por objeto e 
finalidades serviços dos quais não contemplam a atividade do objeto ora licitado (contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação 
de van adaptada para implantação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Itinerante para a Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Camaçari), visto que o exercício de tais atividades deve estar estritamente atrelado ao atingimento das finalidades e objetivos estatutários da entidade, sob pena de 
se incorrer em desvio de finalidade. 
  
Nessa mesma linha de entendimento já se manifestou o TCU, que, ao se debruçar sobre questão assemelhada ao objeto, proferiu o Acórdão nº 7459/2010-2ª 
Câmara [relator: Ministro Raimundo Carreiro], cuja ementa dispõe:  
 

“NÃO DEVE HAVER VEDAÇÃO GENÉRICA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES DE ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS, DESDE QUE HAJA NEXO ENTRE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS ESTATUTOS E 
OBJETIVOS SOCIAIS DA ENTIDADE PRESTADORA DOS SERVIÇOS.” 
 

Dessa forma a Pregoeira e sua equipe de apoio decidiram pela inabilitação da licitante REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA DE CAMAÇARI – ISIBA, pelo não atendimento da diligência realizada em 20/01/2020 que tinha por objetivo a confirmação das informações constante 
no atestado de capacidade técnica, bem como, pelo fato de que conforme citado acima os objetivos e finalidades consignados no estatuto da referida licitante não 
permitem estabelecer o necessário e preciso vínculo com o objeto da contratação, sob pena de desvio de finalidade da referida associação civil sem fins lucrativos. 
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Desde já, a Pregoeira convoca as licitantes participantes do certame para realização da sessão de reabertura a ser realizada no dia 30/01/2020 ás 09h00min.  
Os envelopes n.º 02 permanecem sob a guarda da Comissão até a Reabertura da Sessão.  
 
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 28/01/2020 .............................................................................. 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu a sessão o representante legal Eric Fonseca Damasceno,  credenciado nesta em sessão, 
conforme assinatura, abaixo. 
 
LOTE 01 
 
A licitante UNI – SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA,  segunda classificada no certame ofertou o menor preço global de R$ 198.500,00 (cento e noventa e oito 
mil e quinhentos reais), dentro do estimado pela Administração, sendo portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise 
e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às 
exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para o lote (01). Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de 
recursos, pelo licitante foi dito que abre mão de prazo recursal. Como não houve manifestação de recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço 
global arrematado. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL 

 DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 UNI – SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 198.500,00 ADJUDICADO 
 
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. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Carla Costa Paim  
Presidente em Exercício /Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

Vanuzia da Silva  Guedes 
Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

Thatiana Campos Dacttes 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

UNI – SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA Eric Fonseca Damasceno (71) 99199-9585  
  


