
 

ATA DE REABERTURA PP 070-19 Página1 de 3 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

PROCESSO Nº 00400.11.07.611.2019 
 
 
Aos trintadias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP 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 WadnaCheile Melo Aragãoe Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7030/2019, a sessão para dar prosseguimento aos 
procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 070/2019, na forma Presencial, cujo objeto é oRegistro 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. Compareceram os representantes legais das empresas na sessão: TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA – ME e LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP. 
 
...........................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 26/04/2019 ................................................................................... 

(...) 

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 solicitaçõesdas 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.  
 
(...) 

......................................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 26/04/2019 ......................................................................................... 

 

...................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 30/04/2019 ........................................................................................... 

 
LOTE 01 
 
A Pregoeira iniciou a sessão fazendo negociação direta com a licitante TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI – ME, 
única classificada para o Lote 01, que ofertou o valor de R$6.775.920,00 (seis milhões setecentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte reais),foi dito 
pelo representante legal que não tem interesse em reduzir o valor ofertado, como está dentro do estimado pela Administração,sendo, portanto, a 
arrematadora do lote. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto 
declarada vencedora para este lote. A Pregoeira informa que a adjudicação ficará condicionada a aprovação das amostras. 
 
Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos o representante legal da empresa LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP, “solicita que conste em ata, que a resposta dada pelo Setor Responsável datada em 26/04/2019 
acerca dos questionamentos apontados pela empresa Litoral Norte sobre a marca do produto FIAMBRE, e as documentações técnicas apresentadas pela 
empresa Tarcio, para os itens 13.16 e 18, não tem como prosperar, como resta demonstrado:O item 13, a empresa Tarcio apresentou laudo de massa 
espaguete, tão somente, para aferir a qualidade do produto, a descrição no Laudo deveria esta, como Massa Espaguete Comum, conforme solicitado em 
edital. O que não está. Não há o que se correlacionar Ficha Técnica emitida pelo fabricante do produto, com a exigência de laudo feito em laboratório 
terceirizado, pois são documentos distintos, e um não subsidia o outro. Logo a proposta deve ser desclassificada.O item 16, Em resposta apresentada, o 
setor requisitante afirma que o laudo apresentado pela empresa Tárcio está de acordo com o descrito na ficha técnica, Esclarecemos que o laudo tem que ter 
a descrição do produto solicitado em edital “MASSA PARA SOPA COM OVOS”. o que não está, se no laudo apresentado pela empresa Tárcio estiver escrito 
“MASSA PARA SOPA COM OVOS, que nos desculpem, mas não enxergamos essa descrição. O laudo apresentado está em desacordo com o solicitado em 
edital. Ficha técnica é o documento elaborado pelo fabricante do produto com a descrição do mesmo. Laudo laboratorial é a análise do produto enviado ao 
laboratório para que sejam realizados as analise solicitadas, o laudo do laboratório, apresentado pela empresaTarcio, não contém a descrição do produto 
solicitado em edital. Logo a proposta deve ser desclassificada. Ficha técnica não subsidia o laudo são documentos distintos, e devem trazer as 
características solicitadas em edital. O item 18, a afirmação dada pelo setor responsável de que a ficha técnica e o laudo estão de acordo com o solicitado 
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em edital, e que a descriçãoque o fabricante apresenta é somente diferente do nome comercial, e que em analise a ficha técnica foi identificado o produto. O 
questionamento feito pela Litoral Norte não foi sobre o produto, pois o produto solicitado em edital foi o “FIAMBRE ENLATADO” , o questionamento foi feito 
em cima da marca apresentada na proposta comercial, assim como a marca no laudo e ficha técnica apresentados junto com a proposta comercial da 
empresa Tárcio., A resposta dada  pelo setor, não responde ao questionamento feito pela  Litoral Norte, A marca apresentada na proposta comercial, laudo e 
ficha técnica  da empresa Tarcio, tem o nome  Fiambre KT, quando na realidade a marca do produto FIAMBRE, fabricado pela empresa JBS, é KITUT.,O 
nome fiambre é o nome dado ao alimento transformado e não marca, e a denominação KT, é inexistente no mercado, então conforme dito no 
questionamento da Litoral Norte, a marca FIMBRE KT apresentado na proposta comercial da empresa Tárcio, não existe no mercado, portanto a proposta da 
empresa Tárcio, tem que ser desclassificada.” 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME 6.775.920,00 PRAZO RECURSAL 
02 # # AGUARDANDO ABERTURA 07/05/2019 

 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos permanecem sob a guarda da Comissão até a Homologação. 
 
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 suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 

WadnaCheile Melo Aragão 
Pregoeira 

 
 
 

Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Apoio 

 
 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONE ASSINATURAS 

TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME  Tarcisio Costa Ramos  (71) 99561-4255  

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA – EPP 

Paulo Cesar Andrade Borges (71) 3378-1144 
 

 


