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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 0224/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00343.11.07.611.2021 

 
Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um às quatorze  horas e quarenta e cinco 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 Ana 
Carolina Iglesias e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7636/2021, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos 
licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 0224/2021, na forma eletrônica, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da continuidade das ações em saúde. 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira, com base no relatório de análise expedido pela Farmacêutica da Coordenação de Assistência Farmacêutica – 
SESAU informa o resultado da análise das propostas/documentação técnica: 

 

LOTES LICITANTES 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS/EXIGÊNCIAS 

TÉCNICAS 
(A) – APROVADO 
(R) - REPROVADO 

DETALHAMENTO 
DO MOTIVO DA 
REPROVAÇÃO 

01 DESERTO -  
02 DESERTO -  
03 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI A  

04 
 
SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI A  

05 
 
UNI HOSPITALAR LTDA A  

 

 
 

A Pregoeira informa que a licitante ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI após análise técnica, teve suas propostas/documentação do 

Lotes 03, após a conferência dos documentos/autenticidade, fora habilitada no presente certame e declarada vencedora por atender às exigências do Edital, 

ficando desde já, aberto o prazo recursal. 

A Pregoeira informa que a licitante SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI após análise técnica, teve suas propostas/documentação 

do Lotes 04, após a conferência dos documentos/autenticidade, fora habilitada no presente certame e declarada vencedora por atender às exigências do 

Edital, ficando desde já, aberto o prazo recursal. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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A Pregoeira informa que a licitante UNI HOSPITALAR LTDA após análise técnica, teve suas propostas/documentação do Lote 04, após a conferência dos 

documentos/autenticidade, fora habilitada no presente certame e declarada vencedora por atender às exigências do Edital, ficando desde já, aberto o prazo 

recursal. 

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. Esta Ata será disponibilizada no endereço 
www.licitacoes-e.com.br sob licitação n.º: 899149. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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