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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 075/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00807.11.07.611.2017 
 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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, Monique de Jesus Fonseca e equipe de apoio que 
abaixo assinam designados pelo Decreto 7.030/2019, a sessão para dar seguimento em decorrência do resultado da análise das propostas de preços e 
catálogos, concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 075/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de 
material odontológico (espátula, porta matriz, régua milimetrada, espelho de mão, descolador, agulha gengival, conjunto de irrigação e aspiração, 
seringa carpule, seringa para callen, porta amálgama, sindesmótomo, broqueiro, cabo para bisturi, aplicador descartável, escova de robson, banda 
matriz, tira de lixa, tira de poliester, abridor de boca, pote de dappen e prendedor de guardanapo), para atender as Unidades de Saúde e ao Centro 
de Especialidades Odontológicas do Município de Camaçari-BA. 
 

Informo que no dia 04/02/2019, foi solicitado as empresas: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI – ME e 

H3PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME declaradas vencedoras do certame em , a revalidação das propostas de preços vencidas em 01/02/2017. 

Todavia, apenas a empresa H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresentou a revalidação da proposta de preços para os itens (05, 10 e 18).  

 

Salientamos que o referido Pregão é composto por 30 (trinta) itens, sendo que apenas a empresa H3PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 

manifestou interesse em manter a proposta de preços, nos prazos e condições ofertados inicialmente em 02/10/2017. Do exposto, em virtude da 

empresa DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI – ME, não ter interesse em manter a proposta de preços para 

os itens (04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 30), e tendo em vista o laspso temporal para homologação do certame, a Pregoeira e 

sua equipe de apoio, decidiram declarar os itens de 01 á 30 fracassado, por não haver propostas válidas. 

 

Dessa forma a Pregoeira, encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. Esta Ata será disponibilizada no Portal 

de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na 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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