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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 121/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00426.11.07.611.2018 
 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às quatorze 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 Vanuzia da Silva Guedes e Equipe de Apoio que abaixo 
assinam designado pelo Decreto 6.994/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade 
Pregão n.º 0121/2018, na forma Presencial, a sessão para dar seguimento ao certame cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de regulador de 
pressão e termohigrômetro para atender as Unidades de Saúde do município. 
      ...........................................................................FINAL  DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 22/08/2018....................................................................................... 
 

Dando seguimento a sessão a Pregoeira informou que nenhuma licitante compareceu a sessão. 
 

A próxima licitante em ordem de preço, COMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP ofertou o valor global de R$ 1.170,00 (um mil 
cento e setenta reais), sendo aceito pela Pregoeira, por está dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e 
sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet. Após análise da documentação, a 
Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do Edital. Este lote será suspenso para análise da documentação solicitada em Edital, 
estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma.  
 

LOTE 
SITUAÇÃO DO  

LOTE 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

PREÇO  
GLOBAL (R$) 

02 ARREMATADO PROMITENTE FORNECEDOR 
COMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA- EPP 

15.483.303/0001-80 1.170,00 

 

..........................................................................................RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/01/2019................................................................................................. 
 �Dando seguimento à sessão a Pregoeira, com fulcro na súmula 473 do STF, que diz que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos �adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial , e utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública e em especial o da 
Autotutela, decidiu rever seus atos, CONSIDERANDO que  O SECRETÁRIO DA SAUDE, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei no 
8.666/93, REVOGOU o LOTE 02 do PREGÃO No 0121/2018 (Presencial) – COMPEL, devido a necessidade de revisão e adequação nas especificações do 
Termo de Referência do Edital que deu origem ao processo licitatório. 
 

Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos e suspendeu a sessão. 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), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - campo 
<ANEXOS>. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 
 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente/Apoio                                        

 
 

 
Vanuzia da Silva Guedes 

Pregoeira 

 
 
 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
 
 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

 
 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Apoio 

 


