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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO N.º 057/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º00199.11.07.611.2018 
 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez 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 Priscila Lins dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo 
assinam, designado pelo Decreto 7.030/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade 
Pregão n.º057/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para atender as Unidades de 
Saúde de município de Camaçari – BA. 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou que licitante NOBILE MEDICAL EIRELI EPP solicitou retirada de sua proposta de preços para os ITENS 
10, 22, 24, 26 e 33, os quais haviam sido adjudicados a mesma. Como a Proposta de Preço estava com prazo de validade expirado e com base na súmula 
473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial”, a Pregoeira e unanimidade dos membros/suplentes decidiram rever seus atos, tornando sem efeito a decisão que adjudicou os objetos dos ITENS 
10, 22, 24, 26 e 33 a licitante NOBILE MEDICAL EIRELI EPP. 
 
ITEM 10 
 
A Pregoeira passou a arrematação do item para a próxima colocada em ordem de preço, MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, no entanto a mesma não 
manifestou interesse em manter o valor ofertado. A arrematação do item passou para a próxima colocada em ordem de preço, MEDCITY PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA EPP, no entanto a mesma encontra-se inabilitada no presente certame. A Pregoeira passou a arrematação do item para a próxima 
colocada em ordem de preço, MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, no entanto a mesma não manifestou interesse em manter o valor ofertado. A 
arrematação do item passou para a próxima colocada em ordem de preço, CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP, que concordou em manter o valor ofertado em sessão de abertura. A licitante ofertou o menor preço unitário de R$ 13,47 (treze reais e quarenta e 
sete centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A licitante encontra-se habilitada no certame. Este item 
será suspenso para análise da documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma.   
 

ITEM SITUAÇÃO DO 
ITEM 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  

UNITÁRIO 
(R$) 

10 ARREMATADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA EPP 

09.090.958/0001-95 TAYLOR 800 UN 13,47 

 
ITEM 22 
 
A Pregoeira passou a arrematação do item para a próxima colocada em ordem de preço, MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, que concordou em manter o 
valor ofertado em sessão de abertura. A licitante ofertou o menor preço unitário de R$ 61,74 (sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), dentro do 
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estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A licitante encontra-se habilitada no certame. Este item será suspenso para análise 
da documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma.   
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ 
MARCA DO 
PRODUTO QTDE UF 

PREÇO  
UNITÁRIO 

(R$) 

22 ARREMATADO PROMITENTE 
FORNECEDOR 

MD MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI 07.294.636/0001-32 PREMIUM 300 UN 61,74 

 
ITEM 24 
 
A Pregoeira passou a arrematação do item para a próxima colocada em ordem de preço, MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, que concordou em manter o 
valor ofertado em sessão de abertura. A licitante ofertou o menor preço unitário de R$ 55,73 (cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A licitante encontra-se habilitada no certame. Este item será suspenso para análise 
da documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma.   
 

ITEM SITUAÇÃO DO 
ITEM 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  

UNITÁRIO 
(R$) 

24 ARREMATADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

MD MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI 07.294.636/0001-32 PREMIUM 140 UN 55,73 

 
ITEM 26 
 
A Pregoeira passou a arrematação do item para a próxima colocada em ordem de preço, MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, que concordou em 
manter o valor ofertado em sessão de abertura. A licitante ofertou o menor preço unitário de R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A licitante encontra-se habilitada no certame, sendo, portanto, declarada vencedora para este item. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  

UNITÁRIO 
(R$) 

26 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

MEDFASP SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI 

03.935.967/0001-53 MAXICOR 3.000 UN 0,58 

 
ITEM 33 
 
A Pregoeira passou a arrematação do item para a próxima colocada em ordem de preço, MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, que concordou em 
manter o valor ofertado em sessão de abertura. A licitante ofertou o menor preço unitário de R$ 76,13 (setenta e seis reais e treze centavos), dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A licitante encontra-se habilitada no certame. Este item será suspenso para análise 
da documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma.   
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ITEM SITUAÇÃO DO 
ITEM 

SITUAÇÃO DA 
PESSOA JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL CNPJ MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO  

UNITÁRIO 
(R$) 

33 ARREMATADO PROMITENTE 
FORNECEDOR 

MEDFASP SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI 

03.935.967/0001-53 FAMI 30 UN 76,13 

 
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. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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