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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO N.º 214/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO N.º00748.11.07.611.2018 
 
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às oito 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 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.º214/2018, na forma Eletrônico, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de caixa plástica bin, para atender a Coordenação de 
Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do município. 
 
A Pregoeira iniciou a sessão informando o resultado da análise das documentações das licitantes arrematantes, com base no parecer técnico emitido pela 
Secretaria de Saúde: 
 

LOTE  LICITANTE RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

ÚNICO RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA ME APROVADO – 
 
Ato contínuo, transcorrida a fase de análise das propostas de preços, a Pregoeira passou a analisar os documentos de habilitação em atendimento ao item 
11 do edital, apresentados pela licitante arrematante do respectivo lote e procederam com a habilitação, por atender às exigências do edital. Após a 
aprovação da proposta de preço, juntamente com documentação exigida como critério de classificação, da licitante arrematadora, RODRIGO CESAR DA 
SILVA MOLINA ME, a mesma foi declarada vencedora para o lote único, ficando desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis.  
 
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: 741911. 
 
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. 
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