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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA – REVOGAÇÃO LOTE 04  
PREGÃO N.º 0127/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00470.11.07.611.2019 
 
Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 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 

Vanuzia da Silva Guedes e Equipe de Apoio que abaixo assinam designado pelo Decreto 7.084/2019, a sessão para dar prosseguimento aos 

procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 0127/2019, na forma Eletrônica, cujo objeto Registro de preços 
para aquisição de cateter para oxigênio, pasta para ECG, dispositivo para acesso periférico, anuscópio, para atender as Unidades de 
Saúde do município de Camaçari-BA. 
 
.................................................................................. INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 22/07/2019................................................................................ 
(...) 

 

Do exposto, no que se refere às propostas de preços das empresas: MEDLIFE LOGISTICA LTDA para o lote (01); ÚNICO MULT 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP para o lote (02); MEDIMAC COMECIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP para o lote 

(04); DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os lotes (03 & 05) foram classificadas por atender todas as 

exigências do edital, o lote (06) foi revogado, conforme documentos anexo aos autos. Transcorrida, a fase de analise das propostas de preços 

e documentação, a Pregoeira passou a analisar os documentos de habilitação em atendimento ao item 11 do edital. 

 

A Pregoeira e sua equipe de apoio analisaram os documentos de habilitação das empresas: MEDLIFE LOGISTICA LTDA, UNICO MULT 
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP, MEDIMAC COMECIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP e DIVIMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, classificadas no certame e procederam com a habilitação das licitantes, por atender às exigências do 

edital, estando, portanto declarada vencedora para os seus respectivos lotes.  

 

Do exposto, fica desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis, previsto no art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02. Esta Ata será 

disponibilizada no endereço www.licitacoes-e.com.br e consulte a licitação n.º: 772663. 

 

.....................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO 22/07/2019............................................................................................ 
 

 

Inicialmente a Pregoeira, informa que a licitante MEDIMAC COMECIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP, foi declarada vencedora do 

LOTE 04, conforme a Ata de Sessão Interna expedida em 22/07/2019. Ocorre que diante da ocorrência de fatos supervenientes, a 

Administração perdeu o interesse no prosseguimento do referido LOTE.  
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Dessa forma, esclarecemos que ocorreram falhas relativas à realização de pesquisas de preços com utilização de orçamento manifestamente 

superior à prática na realização das pesquisas de preços para estimativa do valor da aquisição e analisando a necessidade de ajustar 

quantitativos e especificações técnicas dos itens a serem adquiridos, bem como atender ao princípio da economicidade a Pregoeira no uso de 

sua atribuições e diante da manifestação da Secretaria solicitante deliberou pela REVOGAÇÃO do LOTE 04, considerando, que a 

Administração pode revogar seus próprios atos, por motivo de oportunidade e conveniência, em atendimento aos princípios licitatórios e 

constitucionais, conforme a Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o art. 49 da Lei de Licitações. 
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