
ATA DE REUNIAO PE 156-2018 (2) (2) Página 1 de 2 

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 156/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0557.11.07.611.2018 
 
Ao sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às onze horas e trinta minutos, na sala da Comissão da COMPEL, situada na Avenida 
Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da comissão, designada pelo Decreto 7.030/2018, a sessão 
para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão N.° 156/2018, na forma Eletrônico cujo objeto é a 
aquisição de equipamentos diversos (andador, aparelho de bonnet, autoclave, barras paralelas, cadeira de rodas, cadeira fixa, cadeira otorrinológica, 
colposcópio, criocauterio, diapasão, goniômetro, escada digital, espaldar, prono-supinador, tábua de quadríceps, tábua de tríceps, eletroneuromiógrafo, 
espirômetro, estadiômetro, pistola para biópsia, aparelho tens/fes, ultrasom), para atender as Unidades de Saúde do município. 
 
No LOTE 03, a licitante JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP não apresentou a documentação solicitada em Edital no prazo estipulado, estando, 
portanto, desclassificada para o lote. A arrematação do item passa para a próxima licitante em ordem de preço, BRASIDAS EIRELI, que fica, desde já, 
convocada para apresentação da documentação solicitada em Edital, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação. 
 
No LOTE 05, a licitante BRASIDAS EIRELI apresentou a documentação solicitada e mesma será encaminhada para análise técnica. 
 
No LOTE 08, a licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA apresentou a documentação solicitada e mesma será encaminhada para análise técnica.  
 
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 e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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