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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA I 
PREGÃO Nº 0109/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00453.11.07.611.2018 

 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de 

Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Monique de Jesus 
Fonseca e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.873/2018, a sessão para dar seguimento ao processo licitatório, 
concernente à licitação na Modalidade Pregão n.º 0106/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de Preço para aquisição de cesta 
básica que compõem o suporte nutricional do Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-
Ba. 
 
....................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 12/07/2018 dás 14h00min ................................................................ 
 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que compareceu a sessão os representantes legais já credenciados em sessão anterior, conforme 

assinaturas, abaixo. 

 
A Pregoeira informa que a licitante TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, atendeu a diligência apresentando a 

documentação diligenciada com autenticação em cartório, conforme documentos anexos aos autos. Todavia, em analise aos documentos anexos a 

proposta de preços da empresa TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, não foi possível verificar a autenticidade dos 

laudos emitidos pelo laboratório MERIEUX NUTRISCIENCES. 
 

A Pregoeira informou que a sessão será suspensa para verificação da autenticidade dos referidos laudos. A divulgação do resultado e data da sessão 

de reabertura deverão ser acompanhadas no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas 

responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 

 

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 09/07/2018 .............................................................................. 
 

A Pregoeira informa que no dia 12/07/2018 ás 13h13min realizou diligência afim de verificar a autenticidade dos laudos fornecidos pela empresa  

TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, emitidos pelo laboratório MERIEXU NUTRISCIENCES, através do endereço de 

email: alimentos.br@mxns.com. O referido laboratório encaminhou resposta ás 15h11min, por meio da representante Thayna Pereira da Silva 

informando que o resultado e a verificação da autenticidade se encontra disponível no link: 

https://www.merieuxnutrisciences.com/br/article/resultados-online. 
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Dessa forma, foi possível  a Pregoeira  proceder com a verificação das autenticidades dos Relatórios de Ensaio/Ordem de Serviço nº (35848; 35847; 

35846; 35485; 35850; 35489; 35851; 35852), junto ao laboratório MERIEXU NUTRISCIENCES. Ato contínuo, a Pregoeira convoca as licitantes 

participantes do certame para realização da sessão de reabertura a ser realizada no dia 16/07/2018 ás 14h00mim.  

 
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. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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