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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 083/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00501.11.07.611.2017 
 
Aos quinze dias do mês de dezembro 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 a sessão 
para dar seguimento ao certame concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 083/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para 
aquisição de suplementos nutricionais, para atendimento ao Programa de Complementação Alimentar - 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, como câncer e Diabetes Mellitus em tratamento supervisionado na rede de saúde do município de Camaçari-BA. 
 
............................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/12/2017...................................................................................... 
 
(...) 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou o resultado da análise realizada pela Secretaria de Saúde, conforme relatório acostado ao Processo Administrativo: 
 
ITEM 01  

LICITANTE MARCA RESULTADO DA ANÁLISE DAS 
AMOSTRAS DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

NUTRIRCOMSAÚDE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALARES LTDA 

SUSTAP MAIS  
PROLEV Reprovada. 

A especificação do produto não atende a necessidade do Programa de 
Complementação Alimentar. Não possui Colina em sua composição. 
Segundo a Lei 8.666/93, art. 15, as compras sempre que possível 
deverão: “I – atender ao principio da padronização, que imponha 
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas.” 

 
Diante do exposto, a Pregoeira informa que: 
 
ITEM 01 
 
Em decorrência da reprovação da amostra e consequente desclassificação da proposta de preços da segunda colocada, NUTRIRCOMSAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, o que tornou sem efeito a decisão que ocasionou sua habilitação, a Pregoeira convoca a segunda colocada, SERVNUTRI 
COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, para que, em sessão de Reabertura, apresente amostra para o referido item e para que seja realizada negociação direta 
visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 
(...) 
 
........................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/12/2017............................................................................ 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que a licitante SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA compareceu com o 
mesmo representante já credenciado na sessão de abertura, conforme assinatura abaixo). 
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ITEM 01 
 
Dando seguimento a sessão, A Pregoeira procedeu com negociação direta com a licitante SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 
ofertou o menor preço unitário de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), e pelo representante legal foi dito que iria reduzir seu valor para R$ 36,80 (trinta e três 
reais e oitenta centavos), sendo aceito por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira informou que 
a licitante apresentou a amostra solicitada durante a sessão. A representante da Secretaria da Saúde realizou análise da amostra solicitada e a mesma foi 
aprovada. Como a licitante já havia sido habilitada em sessão anterior, foi declarada vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado a 
Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ 
MARCA DO 
PRODUTO QTDE UF 

PREÇO  
UNITÁRIO 

(R$) 

01 ADJUDICADO PROMITENTE 
FORNECEDOR 

SERVNUTRI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 18.656.923/0001-61 NUTREN ACTIVE 

NESTLÉ 500 LT 36,80 

 
A Pregoeira comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preços na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 
contadas do encerramento desta sessão (10h). 
 
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 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

Ana Carolina da Silva dos Santos 
Apoio 

 
 
Nataline Matos de Aguiar 
Cadastro: 830067 
Representante da Secretaria de Saúde 
 
Licitante presente: 
 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA KARLA MAIA RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO (71) 99977-2532  
 


