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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA – ANALISE DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO N.º 0146/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
PROCESSO N.º 00219.11.07.611.2021 

 
Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quinze 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 Monique de Jesus Fonseca Senra e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 

6.478/2021, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade 

Pregão n.º 0146/2021, na forma Eletrônica, cujo objeto é o registro de preço para a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços médicos, em caráter complementar, visando a continuidade da prestação 
de Serviço de Saúde das Unidades de pronto atendimento (UPA) e Serviço de Atendimento Móvel de urgência 
(SAMU) no município de Camaçari. 

 
Inicialmente a Pregoeira esclarece que as licitantes: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA 
UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE e IBDS - INSTITUTO BAIANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE, foram 

arrematantes dos lotes (01 e 02), respectivamente, conforme documentos anexo aos autos.  

 

Dessa forma, as empresas supracitadas apresentaram os documentos exigidos no instrumento convocatório, os quais a 

Pregoeira inicialmente verificou sua conformidade e encaminhou para Secretaria solicitante, com objetivo de analisar e 

emitir parecer técnico.  

 

Logo, a Pregoeira fundamentada no Parecer Técnico em concordância com o art. 41 da Lei Federal n. 8.666/93, bem 

como salienta que toda licitação destina se a garantir a observância e será julgada em estrita conformidade com os 

princípios constitucionais e dos que lhes são correlatos, informa que as propostas de preços tal como a documentação 

técnica foram aprovadas, estando, portanto classificadas por atender as exigências do edital.  
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Transcorrida a fase de analise da proposta de preços e documentação técnica, a Pregoeira e sua equipe de apoio analisaram 

os documentos de habilitação em atendimento ao item 11 do edital e procederam com a habilitação das licitantes: 

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE para o lote (01) e IBDS - 
INSTITUTO BAIANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE para o lote (02). Face ao exposto a Pregoeira e sua equipe 

de apoio declararam as licitantes supracitadas vencedora aos seus respectivos lotes.  

 

Deste modo fica desde já, aberto o prazo recursal, previsto no art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02. Publicada a decisão, nesta 

sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos. Esta Ata será disponibilizada 

no endereço www.licitacoes-e.com.br e consulte a licitação n.º: 885240. 
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