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

PROCESSO N.º00199.11.07.611.2018 
 
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove 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 6.873/2018, 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. 
 
Após análise mais apurada do processo licitatório, a Pregoeira verificou que o ITEM 02, que foi arrematado pela licitante CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP pelo valor unitário de R$ 1,74 (um real e setenta e quatro centavos) está acima do valor estimado pela 
Administração Pública, que é de R$ 1,10 (um real e dez centavos).  A Pregoeira convoca as empresas participantes do referido item, para que em sessão 
de reabertura, que fica desde já marcada para o dia 08/06/2018 às 09h00min, as mesmas sejam oportunizadas a ofertar valor dentro do estimado.   
 

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