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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 075/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00144.11.07.611.2018 
 
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 
CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi 
realizada a reabertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 075/2018, na forma Presencial, cujo objeto é registro de Preços para aquisição de 
materiais e equipamentos (colar cervical, imobilizador, talas, kit parto, máscaras laríngea, máscaras para não reinalação, máscara 
respiratória tipo venturi, caixa plástica organizadora, regulador de pressão, nebulizador e tesoura) para uso em urgência/emergência pelo 
SAMU 192 e Unidades de Saúde do Município de Camaçari-BA, sob a condução da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e Equipe de Apoio 
que abaixo assinam designadas pelo Decreto 7.030/2019.  
 

................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 07/03/2019 ás 10h30min.................................................................... 
 
Do exposto, as propostas de preços das empresas: CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, para os 
lotes (02, 03, 05 e 06); NOBILE MEDICAL EIRELI - EPP para os lotes (02, 03 e 06); CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS 
LTDA - EPP para os Lotes (02 e 06), MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI para os lotes (03, 05 e 06), foram reprovadas e estão 
desclassificadas, por não atender as exigências do edital.  
 
No que se refere, as propostas de preços das empresas: CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, para 
os lotes (01 e 04); NOBILE MEDICAL EIRELI - EPP para os lotes (01 e 05); CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 
para os lotes (01 e 03), H3PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, para o lote (05) e MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI para o 
lote (01) foram aprovadas e estão classificadas por atender todas as exigências do edital. 
 
Do exposto, convocamos as empresas H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP, NOBILE MEDICAL EIRELI - EPP, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP e 
MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, para reabertura da sessão a ser realizada no dia 14/03/2019 ás 09h00min. Os envelopes n.º 02 que 
não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura.  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. 
 
......................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 07/03/2019.............................................................................. 
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Dando seguimento à sessão a Pregoeira informa que compareceu a sessão os representantes legais da licitante CARDIOSERVICE COMERCIO 
INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (Representante: Calline Judith A. Ribeiro) e CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP  (Representante: Felipe Pinto Carapiá Bastos Santana) já credenciados em sessão anterior, conforme assinaturas, 
abaixo. 
 
LOTE 01 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente a menor proposta apresentada (no caso desse item até R$46.429,07), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, porém apenas duas propostas estão dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subseqüentes até 
o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESAS PROPOSTAS DE PREÇOS (R$) 
LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO 

(R$) 1ª RODADA 
MEDFASP EIRELI 42.208,25 AUSENTE  
CORDEIRO CARAPIÁ LTDA - EPP 48.241,80 S/LANCE  
NOBILE EIRELI - EPP 50.362,92 AUSENTE  
CARDIOSERVICE LTDA - EPP 70.598,95  67.000,00 
 
A Pregoeira informa que apenas os licitantes citados acima, compareceram a sessão. A Pregoeira iniciou a rodada de lances com a empresa 
CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, entretanto o mesmo declinou e informou que não é possível 
manter a proposta de preços inicialmente ofertada em 24/05/2018. A Pregoeira, salienta que as propostas de preços das licitantes classificadas no 
certame estavam validas até 23/07/2018.  
 
Dessa forma, a Pregoeira, utilizando - se do princípio da celeridade como um dos norteadores de licitações na modalidade pregão, que busca de 
simplificar o procedimentos de rigorismos excessivos e de formalidades, buscando simplificar procedimentos desnecessárias, com o objetivo de que 
as decisões, sempre que possível, devem ser tomadas no momento da sessão, decidiu realizar a negociação direta com a licitante CARDIOSERVICE 
COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP. 
 
A Pregoeira procedeu com negociação direta com licitante e pela mesma foi dito que poderia reduzir o valor inicialmente ofertado para R$ 67.000,00 
(sessenta e sete mil reais), dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das 
autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais.  
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Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do Edital. Dada a palavra aos licitantes, nada 
tiveram a declarar. A Pregoeira adjudicou o lote. 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

VALOR 
GLOBAL (R$) 

01 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 13.434.626/0001-58 67.000,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este item.  

 
LOTE 02 
 
A Pregoeira informa, conforme registrado na Ata de Sessão Interna datada em 07/03/2019, as propostas de preços das licitantes CORDEIRO 
CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, NOBILE MEDICAL EIRELI - EPP, CARDIOSERVICE COMERCIO 
INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP e MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI foram reprovadas e estão desclassificadas, por não 
atender as exigências do edital. Do exposto, por não haver mais propostas participantes no certame a Pregoeira e sua equipe de apoio declararam o 
referido lote fracassado. 
 
 LOTE 03 
 
A licitante CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP ofertou o menor preço global de R$ 62.640,00 (sessenta e dois 
mil seiscentos e quarenta reais), acima do estimado pela Administração. A Pregoeira procedeu com negociação direta com licitante e pela mesma 
foi dito que não poderia reduzir o valor inicialmente ofertado. A Pregoeira informa que apenas a proposta da referida foi classificada, do exposto, como 
não é possível ofertar o valor estimado pela Administração, a  Pregoeira e sua equipe de apoio declararam o referido lote fracassado.  
 
Dada a palavra aos licitantes, a representante legal da empresa CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, informa que 
"O valor está baseado no modelo de mascará descartável, a mascará autoclavável / reutilizável com solicitado e especificado em edital, ela possui 

valor acima do estimado pela Administração, dessa forma não é possível ofertar o valor e estimado pela Administração ". 

 
LOTE 04 
 
A licitante empresa CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP ofertou o menor preço global de R$ 4.650,00 
(quatro mil seiscentos e cinqüenta reais), dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira procedeu com negociação direta com licitante e pelo 
mesmo foi dito que não poderia reduzir o valor inicialmente ofertado, sendo aceito pela Pregoeira por estar dentro estimado pela Administração. 
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A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos 
documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a 
habilitação, por atender às exigências do Edital. Dada a palavra aos licitantes, nada tiveram a declarar. A Pregoeira adjudicou o lote. 
 

LOTE SITUAÇÃO DO LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

VALOR 
GLOBAL (R$) 

04 ADJUDICADO 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 09.090.958/0001-95 4.650,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este item.  

 
LOTE 05 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em 
virtude da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESAS 
PROPOSTAS 
DE PREÇOS 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 
H3 PHARMA - EPP 89.721,00 AUSENTE  
NOBILE EIRELI - EPP 104.989,58 AUSENTE  

 
Nenhum licitante compareceu. Em virtude das proposta estarem vencidas desde 23/07/2018, e visto que nenhum licitante classificado para o referido 
lote compareceu a sessão, a Pregoeira declarou o referido lote fracassado. 
 
ITEM 06 
 
A Pregoeira informa, conforme registrado na Ata de Sessão Interna datada em 07/03/2019, as propostas de preços das licitantes CORDEIRO 
CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, NOBILE MEDICAL EIRELI - EPP, CARDIOSERVICE COMERCIO 
INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP e MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI foram reprovadas e estão desclassificadas, por não 
atender as exigências do edital. Do exposto, por não haver mais propostas válida no certame a Pregoeira e sua equipe de apoio declararam o referido 
lote fracassado. 
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 

DO LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO ITEM 

01 CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 67.000,00 ADJUDICADO 
02 # # FRACASSADO 
03 # # FRACASSADO 
04 CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4.650,00 ADJUDICADO 
05 # # FRACASSADO 
06 # # FRACASSADO 

 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até reabertura da sessão. 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. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Carla Costa Paim 
Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

Steline Dias Silva 
Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 

CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP FELIPE PINTO CARAPIÁ BASTOS SANTANA (71) 3334-3024  

CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP CALLINE JUDITH A RIBEIRO (71) 99212-7707  

 


