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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO VIII 
PREGÃO Nº 0061/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00205.11.07.611.2018 
 
Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às dez 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 Monique de Jesus 
Fonseca e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7.030/2019, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos 
licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 061/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de 
material medico hospitalar, para atender as Unidades de Saúde do Município de Camaçari-BA, a Pregoeira reabriu a sessão informando 
sobre o resultado da nova analise referente ao Item 22: 
 
A Pregoeira e sua equipe de apoio verificaram que houve falha na análise da documentação e amostra do item 22 apresentado pela empresa 
PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP. A Pregoeira submeteu novamente as propostas/catálogos e amostra para reanálise e com 
base no parecer técnico emitido pela Secretaria de Saúde, a Pregoeira e sua equipe de apoio, 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, decidiram rever seus atos e tornar sem efeito a declaração de 
vencedor e adjudicação do item 22. 
 

ITEM LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

22 
PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA-EPP 

REPROVADO 
Apresentou catalogo e amostra com sonda para capacidade do balão de 30 
ml e o edital pede com 10 ml e também por não atender a todas as 
exigências técnicas do edital. 

 
Em tempo a Pregoeira informa que em 21/01/2019, solicitou formalmente as empresas MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, PRAINA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP e NOBILE MEDICAL EIRELI-EPP, a revalidação das propostas de preços com os mesmos valores e condições ofertadas 
inicialmente, no dia 07/05/2018. As empresas MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI e PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP, 
revalidaram e mantiveram suas propostas de preços. Todavia, a empresa NOBILE MEDICAL EIRELI-EPP, apresentou Oficio n.º 002.2019, conforme documentos 
anexo aos autos, informando não ser possível revalidar sua proposta de preços para os itens 06, 13, 17 e 21. Do exposto em razão do lapso temporal para 
homologação dos referidos itens e por não haver interesse das demais empresas participante em ofertar proposta de preços para os itens supracitados a Pregoeira 
declarou os itens  06, 13, 17 e 21, fracassados. 
 
Em 14/03/2019, em razão da desclassificação da proposta de preços da empresa  PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP, para o item 22, a 
Pregoeira a fim de dar celeridade ao processo licitatório, realizou  contato por meio telefônico convocando as empresa MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI e CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, a se manifestar quanto ao interesse de encaminhar proposta 
de preços para o item 22 com valores e condições ofertadas, no dia 07/05/2018.  
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Decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis, em virtude da omissão das empresas supracitadas a Pregoeira e equipe de apoio declararam o item 22 
fracassado, por não haver propostas válidas no certame. Dessa forma a Pregoeira, encerrou os trabalhos,. 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), na 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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