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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 025/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00254.11.07.611.2017 
 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 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 Ana Carolina da Silva dos Santos e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.659/2017, a 
sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 025/2017, na forma 
Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para  aquisição de fórmulas infantis e complementos/suplementos nutricionais, destinados aos 
indivíduos portadores de intolerâncias e alergias alimentares, síndromes de má absorção, distúrbios do metabolismo do aparelho digestivo e 
indivíduos com desnutrição grave ou patologias com aumento da demanda nutricional, em tratamento supervisionado na rede de saúde do 
município de Camaçarí-Ba. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da Ata de Abertura realizada dia 27/06/2017. 
 
....................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 27/06/2017..................................................... 
(...) 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
MEDICAL CENTER CÓMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP 

    45,00   60,00   

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 34,00 26,59 52,88 156,74 103,07 230,06 244,82 62,60  66,56 
SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA  

  60,00  130,00 402,00   300,00  

PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI   51,00  54,00     36,00 
NUTRIRCOMSAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS E HOPITALARES LTDA 

  27,00        

CIRÚRGICA MENEZES LTDA- ME   34,90  58,90    89,90 39,90 
CMW SAÚDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

12,80 12,80    190,00  65,00   

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira que fossem corrigidos os erros materiais irrelevantes. Em seguida 
encaminhou os documentos que acompanham as propostas/amostras para avaliação pela representante da SESAU, Nutricionista Nataline Matos de Aguiar. 
Em seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica.  
 
Após avaliação da proposta/amostras  a representante da SESAU, Nutricionista Nataline Matos de Aguiar, reprova as licitantes abaixo: 
 
 MEDICAL CENTER - (ITENS 5 e 8) por apresentar amostra em desacordo ao edital. Os itens 05 e 08 conforme Art. 15. Artigo 7 inciso III - as condições de 
guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Os potes podem apresentar presença de pequenos furos nas embalagens 
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ocasionando alterações físicas no produto, como formação de grumos. Nesse caso, se faz necessário a apresentação em lata que confere ao produto uma 
maior segurança e facilita o armazenamento. 
TECNOVIDA (ITEN 3) por apresentar amostra em desacordo ao edital. Não apresenta em sua composição prebio 1 e elmusificante de lecitina de soja. 
SERVNUTRI (ITEN 6) por apresentar amostra em desacordo ao edital. Não apresenta na sua composição cromo e molibdênio na formula. 
PLUSPHARMA (ITENS 3 e 10) por apresentar amostra em desacordo ao edital. Não apresenta na sua composição do item 03 a lectina de soja e o item 10 
não atende a especificação por apresentar sabor. 
NUTRIRCOMSAÚDE (ITEN 3) por apresentar amostra em desacordo ao edital. Não apresenta em sua composição prebio 1. 
CIRÚRGICA MENEZES(ITENS 03,05,09 e 10) por apresentar amostra em desacordo ao edital. O item 10 por apresentar sabor e os itens 03, 05 e  09 por 
não estar nutricionalmente completo. 
CMW SAÚDE (ITENS 06 e 08) por apresentar amostra em desacordo ao edital. O item 08 conforme Art. 15. Artigo 7 inciso III - as condições de guarda e 
armazenamento que não permitam a deterioração do material. Os potes podem apresentar presença de pequenos furos nas embalagens ocasionando 
alterações físicas no produto, como formação de grumos. Nesse caso, se faz necessário a apresentação em lata que confere ao produto uma maior 
segurança e facilita o armazenamento. O item 06 por não atender a RDC 45/2011. A Pregoeira desclassificou as propostas reprovadas.  As demais propostas 
foram aprovadas. 
 
ITEM 01 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

1ª RODADA 

CMW SAÚDE 12,80    
TECNOVIDA 34,00 12,75 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
 
A licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ofertou o menor preço unitário de R$12,75 (doze reais e setenta e cinco centavos), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a 
habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar 
interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário 
arrematado. 
 
ITEM 02 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

1ª RODADA 

CMW SAÚDE 12,80    
TECNOVIDA 26,59 12,78 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
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A licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ofertou o menor preço unitário de R$12,78 (doze reais e setenta e oito centavos), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta.  Já habilitada no presente certame e por atender às exigências do 
edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de 
recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 
ITEM 03 
 
A Pregoeira procedeu com a negociação direta com a licitante SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA que ofertou o menor preço 
unitário de R$ 60,00( sessenta reais),acima do  estimado pela Administração que é de R$ 52,88, pelo representante da licitante foi dito que pode baixar para 
R$ 52,85( cinqüenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos) , estando dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A 
Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, 
portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo 
representante da licitante  NUTRIRCOMSAÚDE foi dito: “ registramos a intenção de recurso uma vez que o motivo apresentado para a desclassificação da 
proposta é falho na medida em que informa que o produto Sustap Mais não contem em sua composição prebio 1, sendo que esta nomenclatura nada mais é 
do que Fos e Inulina ambos presente no produto conforme rótulo apresentado do mesmo”. Diante dos fatos o referido item ficou suspenso aguardando prazo 
recursal. 
 
A Pregoeira informa que devida ao horário avançado esta sessão será suspensa e sua reabertura será para o dia 03/07/2017 as 09:00Hs.  
 (...) 
.........FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 27/06/2017 E INICIO DA SESSÃO DE RABERTURA DIA 03/07/2017............. 
 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que a licitante MEDICAL CENTER credenciou o senhor Raimundo José Moreira Santos nesta sessão e a 
licitante CMW SAÚDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA apresentou RG do sócio sanando assim a pendência,  estando credenciada 
nesta sessão. Compareceram a sessão os prepostos das licitantes: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA; SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA; PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI; CMW SAÚDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (pelos mesmos 
representantes já credenciados na sessão de abertura) 
 
ITEM 04 
 

A licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 156,74 (cento e cinquenta e seis reais  e setenta e quatro centavos), 
dentro do estimado pela administração, a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que pode baixar para  153,00 (cento e 
cinquenta e três reais), sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no presente certame e por atender às 
exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à 
interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

04 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 01.887.446/0001-70 153,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
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ITEM 05 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

3ª 
RODADA 

4ª 
RODADA 

5ª 
RODADA 1ª RODADA 

PLUSPHARMA 
EIRELI 

54,00 51,90 49,90 49,00 47,98 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 

TECNOVIDA LTDA 103,07 53,90 51,50 49,50 48,90 S/LANCE  
SERVNUTRI LTDA 130,00 S/LANCE      
 
A licitante PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI ofertou o menor preço unitário de R$ 47,98 (quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), dentro 
do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote                 
A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, 
portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo 
representante da licitante MEDICAL CENTER foi dito “ pelo fator da unidade de fornecimento da embalagem”.  Diante dos atos o referido item ficou suspenso 
aguardando prazo recursal. 
 
ITEM 06 
 
A licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 230,06 (duzentos e trinta reais e seis centavos), dentro do estimado 
pela administração, a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que pode baixar para R$ 227,00( duzentos e vinte e sete reais) 
sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no presente certame e por, por atender às exigências do edital, 
estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, 
pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

06 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 01.887.446/0001-70 227,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote. 
  

 
 
ITEM 07 
 
A licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 244,82 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), 
dentro do estimado pela administração, a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que pode baixar para R$ 240,00( duzentos e 
quarenta reais), sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no presente certame e por atender às exigências 
do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de 
recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 



ATA DE REABERTURA PP 025-2017 - Página 5 de 7 

 

ITEM SITUAÇÃO DO 
LOTE 

SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

07 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 01.887.446/0001-70 240,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote.   
 
 
ITEM 08 
 
A licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 62,60 (sessenta e dois reais e sessenta centavos), dentro do estimado 
pela administração, a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que pode baixar para R$ 60,00( sessenta reais), sendo, portanto, a 
arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no presente certame e por atender às exigências do edital, estando, portanto 
declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo representante da 
licitante MEDICAL CENTER foi dito “ pelo fator da unidade de fornecimento da embalagem”. E pela representante da licitante CMW SAÚDE E TECNOLOGIA 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA foi dito: “ em relação que meu produto atende o edital mais a unidade de fornecimento limita a concorrência do item” 
Diante dos atos o referido item ficou suspenso aguardando prazo recursal.  
 
 
ITEM 09 
 
A licitante SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 300,00(trezentos reais), acima do 
estimado pela Administração que é de R$ 257,48( duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), a Pregoeira procedeu com a negociação 
direta e pelo representante da licitante foi dito que pode baixar o preço ofertado para R$ 257,00( duzentos e cinquenta e sete reais) sendo portanto, a 
arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no presente certame e por atender às exigências do edital, estando, portanto 
declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito 
que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

09 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA 

18.656.923/0001-61 257,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote. 
 
 
ITEM 10 
 
A licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 66,56 (sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), acima do 
estimado pela administração que é de R$ 53,76(cinquenta e três reais e setenta e seis centavos) , a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela 
licitante foi dito que pode baixar o preço ofertado para 53,76(cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), sendo, portanto, a arrematadora do lote. A 
Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no presente certame e por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este 
lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo 
recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
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ITEM SITUAÇÃO DO 
LOTE 

SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

10 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 01.887.446/0001-70 53,76 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote. 
 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO UNITÁRIO DO 

ITEM (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 12,75 ADJUDICADO 
02 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 12,78 ADJUDICADO 
03 SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 52,85 PRAZO RECURSAL 
04 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 153,00 ADJUDICADO 
05 PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI 47,98 PRAZO RECURSAL 
06 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 227,00 ADJUDICADO 
07 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 240,00 ADJUDICADO 
08 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 60,00 PRAZO RECURSAL 
09 SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 257,00 ADJUDICADO 
10 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 53,76 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 (10h20min). 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços pela licitante vencedora.  

 
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 Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 

Ana Carolina da 
Silva dos Santos 

Pregoeira 

 
 
 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Apoio 

 
 
 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

 
 

Aline Oliveira da 
Silva Almeida 

Apoio 

 
 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

 
 

Vanilda Carmen 
Pinto de Sá 

Apoio 
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Representantes da SECRETARIA DE SAÚDE 
 
 
Nataline Matos de Aguiar 
 
 
Thaylane Coutinho dos Santos 
 
 
Isadora Gonçalves de Menezes 
 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 
MEDICAL CENTER CÓMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP 

RAIMUNDO JOSÉ MOREIRA 
SANTOS 

(71) 3261-1320  

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA LARISSA COSTA PEDREIRA (71) 3347-1111  
SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA 

KARLA MAIA RIBEIRO DO 
ESPIRITO SANTO 

(71) 99977-2532  

PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI 
IVANA BASTOS FISCINA DE 
MELO 

(71) 3032-2600  

CMW SAÚDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

NATHALIA ITABORAHY VILLELA 
DE FARIA 

(11) 5031-9337  

 


