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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA – ANALISE DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO N.º 0044/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00219.11.07.611.2019 
 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove 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 7084/2019, a sessão 
para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 0044/2019, na forma Eletrônica, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da continuidade das ações em saúde. 
 

Inicialmente a Pregoeira esclarece que a licitante convocada por ordem de preço, é remanescente do lote 02. Dessa forma, apresentou os documentos conforme exigido no instrumento 
convocatório. Dando seguimento à sessão a Pregoeira informa o resultado da análise da proposta para o referido lote, com base no parecer técnico expedido pela Farmacêutica da Secretaria de 
Saúde. 
 

LOTE LICITANTE 
RESULTADO DA  

ANÁLISE 
DETALHAMENTO DO MOTIVO  

DA REPROVAÇÃO 

02 DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO D’ MEDICAMENTOS EIRELI - EPP APROVADA - 
 

Ato contínuo, transcorrida a fase de analise da proposta de preços e documentação, a Pregoeira passou a analisar os documentos de habilitação em atendimento ao item 11 do edital, apresentadas 
pela licitante arrematante ao seu respectivo lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio analisaram os documentos de habilitação e procederam com a habilitação, por atender às exigências do edital, 
estando, portanto declarada vencedora para o lote aprovado e relacionado abaixo. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE LICITANTE PREÇO UNITÁRIO  
DO ITEM (R$) 

SITUAÇÃO DO ITEM 

02 DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO D’ MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 0,98 PRAZO RECURSAL 

 
Desde já aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis. 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: 757863. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL  

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Vanuzia da Silva Guedes 
Pregoeira 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

Steline Dias Silva 
Apoio 

Thatiana Campos Dacttes 
Apoio 

 


