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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO N.º 057/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º00199.11.07.611.2018 
 
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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 Priscila Lins dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo 
assinam, designado pelo Decreto 7.030/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade 
Pregão n.º057/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para atender as Unidades de 
Saúde de município de Camaçari – BA. 
 
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, após julgamento de Direito de Petição, rever os seguintes atos:  
 
ITEM 06 
 
Tornar sem efeito a decisão que declarou vencedora e a adjudicação do objeto à licitante CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA EPP, passando a arrematação do item para a licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA. A licitante encontra-se habilitada no 
presente certame e atende às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para o item. Fica desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) 
dias úteis.  
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:  
 

ITEM VENCEDORES 
PREÇO UNITÁRIO 

DO ITEM (R$) SITUAÇÃO DO ITEM 

06 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 63,00 PRAZO RECURSAL 

 
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. 
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