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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 133/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0620.11.07.611.2018 
 
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, na sala da Comissão da COMPEL, situada na 
Avenida Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da comissão, designada pelo Decreto 
6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão N.° 133/2018, na 
forma Eletrônico cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde. 
 
A Pregoeira iniciou a sessão informando que após reanalise minuciosa do processo licitatório que o objeto dos itens 11, 12 e 16 foram 
adjudicados erroneamente, não obedecendo ao critério de julgamento de propostas de menor valor unitário.  
 
Ato contínuo, a Pregoeira e unanimidade dos membros/suplentes com base 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”, decidiram rever 
seus atos, passando a desclassificar as propostas de preços da licitante INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA para os itens 
11 e 16 e da licitante UNI HOSPITALAR LTDA para o item 12, tornando sem efeito suas declarações de vencedora/adjudicação referentes 
aos itens citados, por descumprimento das exigências do Edital. Passam a ser arrematadoras dos itens as licitantes que ofertaram o menor 
valor após rodada de lances, a licitante MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA nos itens 11 e 16 a licitante CALL 
MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO no item 12. 
 
Desde já ficam convocadas as empresa MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA e CALL MED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO para apresentação de toda documentação solicitada em Edital, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob 
pena de desclassificação. 
 
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 e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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