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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 3 
PREGÃO Nº 056/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00188.11.07.611.2018 
 

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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, Wadna Cheile Melo Aragão e equipe de apoio que 

abaixo assinam designados pelo Decreto 6.873/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na 

Modalidade Pregão n.º 056/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de registro de preços de medicamentos diversos 

devido a necessidade da continuidade das ações em saúde. A Pregoeira abriu a sessão informando o que segue: 
 

Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou que após Reanálise da Proposta de Preços da licitante DROGAFONTE LTDA para o item 15, foi 
constatado que o Certificado de Boas Práticas de Fabricação apresentado não atendia ao que foi solicitado no Anexo II do edital. 
 

Diante do exposto, a Pregoeira desclassificou a proposta apresentada pela DROGAFONTE LTDA para o item 15. A arrematação do lote passou para a 
licitante CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor unitário de R$ 5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos), dentro do 
estimado pela Administração.  
 

A Pregoeira submeteu a Proposta da CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA para análise e Parecer Técnico que emitiu parecer 
aprovando toda a documentação apresentada para o item 15. 
 

Como a licitante CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA já se encontra habilitada no presente certame por atender às exigências do 
edital, estando, portanto declarada vencedora para o Item já anteriormente citado conforme abaixo. Fica desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias 
úteis.  
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:  
 

ITEM VENCEDORES 
PREÇO UNITÁRIO 

DO LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO ITEM 

15 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 5,38 PRAZO RECURSAL 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços pela licitante vencedora.  
 

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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