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ERRATA DA ATA DE REABERTURA- PREGÃO N.º 068/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00229.11.07.611.2018 
 
 
 
 
NA ATA DE REABERTURA, datada em 18/05/2018. 
 
 
ONDE SE LÊ:  
 
ITEM  01 
 
A licitante DENTAL MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO   EIRELI ofertou o menor preço unitário  de R$ 44,93  (quarenta e quatro reais e noventa e três 
centavos), a Pregoeira procedeu com a negociação direta e pelo licitante foi dito que não pode baixar o valor inicial ofertado, como o valor está  dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do litem . A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira 
procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este item. Dada a palavra ao licitante para fins 
de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelo licitante foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço 
unitário arrematado. 

 
LEIA-SE:  
 
ITEM  01 
 
A licitante MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO   EIRELI ofertou o menor preço unitário  de R$ 44,93  (quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), a 
Pregoeira procedeu com a negociação direta e pelo licitante foi dito que não pode baixar o valor inicial ofertado, como o valor está  dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do litem . A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a 
habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este item. Dada a palavra ao licitante para fins de manifestar 
interesse quanto à interposição de recursos, pelo licitante foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário 
arrematado. 

 
 
 
Ana Carolina Iglesias de Souza Rosa Santana 
Pregoeira Compel 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


