
 

ATA DE REUNIAO Pe 0185-18_2077- Página 1 de 1 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA – ANALISE DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO N.º 0185/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00449.11.07.611.2018 
 
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quinze 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 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação 
na Modalidade Pregão n.º 0185/2018, na forma Eletrônica, cujo objeto é a Aquisição de videocolposcópio, detector de batimentos e mesa 
ginecológica, para atender as Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA.  
 
No dia 08/10/2018 a Pregoeira divulgou através de Ata de Sessão Interna I, o resultado da analise da proposta de preços/documentação,  e em 
conformidade com o art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, foi aberto prazo recursal de 03 (três) dias úteis. A manifestação da intenção em recorrer, foi 
apresentada pela empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP em 09/10/2018 09h19min, sendo, portanto, 
tempestivo.  
 
Assim, ficam as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar CONTRARRAZÕES, por igual prazo [3 DIAS ÚTEIS], que começa a correr a 
partir da publicação desta, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Ressalto por fim que, que as informações se encontram disponíveis no 
campo listar documentos, referente ao Pregão Eletrônico 0185/2018. 
 
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos. Esta Ata será 
disponibilizada no endereço www.licitacoes-e.com.br e consulte a licitação n.º: 735583. 
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