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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO  
PREGÃO Nº076/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00443.11.07.611.2017 
 
Aos Dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito às quatorze horas e quarenta e oito 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 Diego Manoel Oliveira da Paixão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6.828/2018, a sessão para dar 
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 076/2017, na forma Presencial, cujo objeto é 
o Registro de preços para aquisição de cadeira odontológica, mocho, fotopolimerizador, equipo, amalgamador, para atender as Unidades de 
Saúde do município, A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 04/10/2017 realizada  ás quatorze horas: 
 
(...) 
 
Compareceram a sessão as empresas CORDEIRO CARAPIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COMERCIAL VIANNA EIRELI, 
BATANIAMED COMERCIAL EIRELI, todas foram credenciadas e ofereceram as seguintes propostas : 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
(R$) ITEM 

LICITANTES 

CORDEIRO CARAPIA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA 

VIANNA EILERI BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 

1 13.000,00 11.000,00 13.000,00 

2 490,00 300,00 490,00 

3 700,00 600,00 650,00 

4   1.800,00 

5 850,00 600,00 850,00 

 
Na etapa de lances a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI foi a arrematante dos itens 01,03 e 04; a Empresa COMERCIAL VIANNA 
EIRELI foi a arrematante dos itens 02 e 05. Após todos os itens foram adjudicados. 
 
.............................................................................. FIM DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 04/10/2017................................................................. 
 
 
O pregoeiro inicial a sessão informando que a empresa COMERCIAL VIANNA EIRELI foi convocada para a assinatura da Ata de registro de 
preço no dia 12/12/2017 através do e-mail: viannadistribuidora@outlook.com e pelo telefone: (71) 3045-0031 o mesmo compareceu e assinou 
a referida Ata. No entanto, houve necessidade de realizar correção na primeira e última pagina da Ata de Registro supracitada e efetuou-se 
nova convocação no dia 21/12/2017 pelos mesmos meios de comunicação já citados anteriormente, porém a mesma não atendeu a 
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convocação, não comparecendo para assinatura da Ata de Registro de Preço, repetiu-se a convocação por e-mail e telefone nos dias 
11/01/2018 e 19/01/2018 respectivamente e ainda assim a licitante não compareceu para assinatura da ata registro de preço.    
                                                                                                                                                                                                                              
Diante do exposto, será solicitada junto a Comissão Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores COPEC- á abertura do processo 
de penalização a COMERCIAL VIANNA EIRELI, por não atender a convocação, baseado no Art 81 caput da Lei 8.666/90 “A recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas”. 
 
Ato contínuo, o Pregoeiro e equipe de apoio convocam o segundo colocado no item 02 a licitante CORDEIRO CARAPIA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA e no item 05 a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI para negociação direta e abertura dos envelopes de 
habilitação. Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura marcada para o dia 06/02/2018 às 14h00min no mesmo local. 
 
 
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, o Pregoeiro encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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