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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 maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 6.846/2018, 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. 
 
........................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/05/2018 .................................................................................................. 
 
(...) 
 
ITEM 06 
 
A licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 63,00 (sessenta e três reais), dentro do estimado pela Administração, 

sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos 
emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais e verificou-se que a Certidão de Falência 
ou Concordata da sede da licitante estava em cópia simples e o representante legal da licitante não possuía o documento original para conferência da 
autenticidade. A Pregoeira, com fulcro na Lei 803/2007 Art. 27, §6º “Como medida saneadora, a comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) 
dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta”, resolve 
conceder 02 (dois) dias úteis para apresentação do documento. A habilitação ficará condicionada ao atendimento da diligência e o item encontra-se 
suspenso. 
 
(...) 
 
........................................................................................ FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 15/05/2018 .................................................................................................. 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou que em tempo hábil, a licitante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA apresentou cópia autenticada da 
Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante, atendendo diligência. A Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do Edital. 
Este item será suspenso para análise da documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma.      
 
Face ao exposto, segue o resumo do referido item: 
 

ITENS VENCEDORES 
PREÇO UNITÁRIO 

DO LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO ITEM 

06 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 63,00 ARREMATADO 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços.  
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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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