ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO
PREGÃO Nº 133/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL
PROCESSO Nº 0620.11.07.611.2018
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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.
No item 12, a licitante CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO, através do site de licitações do Banco do Brasil,
informou a impossibilidade da manutenção do valor ofertado. A Pregoeira procedeu com a desclassificação da proposta de preço e passou a
arrematação do item para a próxima licitante em ordem de preço, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA.
A licitante MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA não apresentou a documentação solicitada para os itens 11, 12 e
16, estando, portanto, desclassificada para os referidos itens. A Pregoeira passou a arrematação dos itens em questão para as próximas
licitantes em ordem de preço.
Nos itens 11 e 16 a arrematação passou para a licitante INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. A licitante já teve sua proposta
de preço classificada e encontra-se habilitada no certame, portanto, foi declarada vencedora para os itens 11 e 16, ficando desde já, aberto o
prazo recursal de 03 (três) dias úteis.
No item 12, a arrematação passou para a licitante ELFA MEDICAMENTOS S.A. A Pregoeira convoca a licitante para apresentação da
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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