
ATA DE REUNIAO PP 057-18 (7) - Página 1 de 2 

 

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO N.º 057/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º00199.11.07.611.2018 
 
Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, 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 Priscila Lins dos Santos e 
Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios 
concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º057/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de material 
médico hospitalar, para atender as Unidades de Saúde de município de Camaçari – BA. 
 
A Pregoeira e unanimidade dos membros/suplentes com base na súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, decidiram, após 
reanalise minuciosa do processo licitatório, rever os seguintes atos:  
 
ITEM 06 
 
Desclassificar as propostas de preços da licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA por apresentar Catálogo divergente do produto solicitado, 
descumprindo as exigências do Edital, tornando sem efeito a decisão que a declarou vencedora e sua adjudicação para o item. A Pregoeira 
convoca a licitante remanescente para sessão de Reabertura visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme 
disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 

EMPRESAS PROPOSTA DE PREÇOS (R$) 
CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 88,00 
 
ITEM 16 
 
Desclassificar as propostas de preços da licitante MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI por não apresentar o Catálogo do produto 
cotado, descumprindo as exigências do Edital, tornando sem efeito a decisão que a declarou vencedora e sua adjudicação para o item. A 
Pregoeira convoca as licitantes remanescentes para sessão de Reabertura visando obtenção de proposta mais vantajosa para a 
Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 

EMPRESAS PROPOSTA DE PREÇOS (R$) 
MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 17,64 
CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 26,00 
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 41,50 
TECMÉDICA HOSPITALAR LTDA 79,00 
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ITEM 32 
 
Desclassificar as propostas de preços da licitante MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI por não apresentar o Certificado do Registro 
do produto cotado, no Ministério da Saúde, descumprindo as exigências do Edital, tornando sem efeito a decisão que a declarou vencedora e 
sua adjudicação para o item. A Pregoeira convoca a licitante remanescente para sessão de Reabertura visando obtenção de proposta mais 
vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. 
 

EMPRESAS PROPOSTA DE PREÇOS (R$) 
CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 5,60 
 
A sessão de Reabertura fica, desde já, marcada para 07/11/2018 às 09h00min. 
 
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 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício/Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

 


