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ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO N.º 128/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SAUDE 
PROCESSO N.º 00674.11.07.611.2016 

 
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sala da COSEL/SAÚDE da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado 
na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Juliana Barreto dos Santos e Equipe de Apoio que 
abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.441/2016, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na 
Modalidade Pregão n.º 128/2016, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de tiras reativas e aparelho glicosimetro, para 
atender as Unidades de Saúde do Município. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 04/10/2016:  
 
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 04/10/2016................................................................................. 
 

LICITANTE PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 
01 

MEDFASP SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA - EPP 698.000,00 

MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 588.000,00 

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 360.000,00 
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE RPODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 

600.000,00 

BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 373.000,00 
 
Avaliando os conteúdos das propostas/amostras e os valores apresentados, deliberou A Pregoeira por encaminhar as propostas aos licitantes presentes, 
para fins de vistas e rubrica. 
 
A sessão será suspensa para análise e parecer das propostas/amostras. 
 
A Pregoeira informa que todas as licitantes apresentaram amostras para este Pregão. 
 
A data da sessão de reabertura ou a divulgação do resultado deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari 
(www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO pela licitante vencedora 
/Reabertura da sessão 
 
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> 
...............................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO 04/10/2016 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 06/10/2016...................................................... 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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Dando seguimento à sessão, o Pregoeiro informou o resultado do julgamento das propostas, efetuado com base no parecer das Representantes da SESAU 
Renata Silva Oliveira e Mônica Moreira Rodrigues: 
 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

01 

MEDFASP SERVIÇOS 

698.000,00 

REPROVADA – A licitante não apresentou a carta de 
credenciamento específica para este pregão. A carta de 
credenciamento apresentada não é da empresa detentora do 
registro do produto (socinter). A faixa de leitura do medidor do 
fabricante ON CALL PLUS não atende a especificação solicitada 
em edital. 

MEDLIFE DISTRIBUIDORA 

588.000,00 

REPROVADA – A licitante não apresentou a carta de 
credenciamento específica para este pregão. A carta de 
credenciamento apresentada não é da empresa detentora do 
registro do produto (socinter). A faixa de leitura do medidor do 
fabricante ON CALL PLUS não atende a especificação solicitada 
em edital. 

ROCHE DIAGNÓSTICA 360.000,00 APROVADA – A licitante apresentou todas as exigências 
solicitadas 

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO 

600.000,00 

REPROVADA – A licitante não apresentou a carta de 
credenciamento específica e original para este pregão. A faixa de 
leitura do medidor do fabricante ON CALL PLUS não atende a 
especificação solicitada em edital. 

BIOTRADE 373.000,00 APROVADA – A licitante apresentou todas as exigências 
solicitadas 

 
 

Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para o dia 18/10/2016 às 13h:30min 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 a sessão e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/SAÚDE 
 
 
 

Vanilda Carmen Pinto de 
Sá 

Apoio/Presidente em 
Exercício 

 
 
 

Juliana Barreto dos 
Santos  

Pregoeira 
  

 
 
 

Luciano do Nascimento 
Costa 
Apoio 

 
 

 
Jaciara Teixeira de Jesus 

Silva 
Apoio 

 

 
 
 

Mônica Moreira de Assis 
Rodrigues 

Apoio 

 
 
 

Renata Silva Oliveira 
Apoio 

 
 

 


