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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO N.º 093/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º00206.11.07.611.2018 
 
Aos novedias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, àsquatorzehoras 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 daPregoeiraPriscila Lins dos Santose Equipe de Apoio que 
abaixo assinam, designado pelo Decreto 6.873/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na 
Modalidade Pregão n.º093/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material odontológico (filme periapical, filme 
radiográfico, fixador, revelador, cartelapara raio-X, colgadura, curetas de gracey, periodontal e dentinária, gengivótomo, sondas, aplicador de hidróxido de 
cálcio simples e duplo) para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do município de Camaçari – BA.  
 
LOTE 07 
 
A licitante arrematante do lote TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA não apresentou as amostra solicitadas, tendo, portanto, sua Proposta de 
PreçosDESCLASSIFICADA para o referido lote por descumprir as exigências do Edital. A Pregoeira convoca a próxima colocada em ordem de preços, 
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI para que, em sessão de Reabertura, seja realizada negociação 
direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. Desde 
já, solicita que sejam apresentadas as amostras referentes a este lote na referida sessão de Reabertura. 
 
LOTE 08 
 
A licitante arrematante do lote CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPPnão apresentou as amostra solicitadas, 
tendo, portanto, sua Proposta de Preços DESCLASSIFICADA para o referido lote por descumprir as exigências do Edital. A Pregoeira convoca a próxima 
colocada em ordem de preços, DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI –EPP para 

que, em sessão de Reabertura, seja realizada negociação direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no 
art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. Desde já, solicita que sejam apresentadas as amostras referentes a este lote na referida sessão de 
Reabertura. 
 
LOTE 09 
 
A licitante arrematante do lote DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI –EPP não 
apresentou amostra para o item 03 do lote, tendo, portanto, sua Proposta de Preços DESCLASSIFICADA para o referido lote por descumprir as exigências 
do Edital. A Pregoeira convoca a próxima colocada em ordem de preços, DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI para que, em sessão de Reabertura, seja realizada negociação direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme 
disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. Desde já,solicita que sejam apresentadas as amostrasreferentes a este lote na referida 
sessão de Reabertura. 
 
A sessão de Reabertura fica, desde já, marcada para o dia 12/07/2018 às 09h00min. 
 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços.  
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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. 
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