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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 039/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00102.11.07.611.2018 

 
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove 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, Michelle Silva Vasconcelos e equipe de apoio que 
abaixo assinam designados pelo Decreto 6846/2018, a sessão para dar seguimento em decorrência do resultado da análise da proposta de preço, 
concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 039/2018, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de Preço para aquisição de medicamentos 
diversos, não selecionados no município. A Pregoeira iniciou a sessão informando o resumo da Ata de Abertura.  
 
................................................................................. INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/03/2018................................................................................ 

 

(...) 

 
Avaliando o conteúdo da proposta e os valores apresentados, a Pregoeira solicitou que a representante legal da MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E 
HOSPITALAR LTDA acrescenta-se de próprio punho informações afim de complementar o descritivo constante no lote 03. A Pregoeira informa que fora 
verificado que a proposta não continha o valor global estimado dos lotes e que o percentual utilizado fora do ABC Farma, contudo no item 8 subitem f2 do 
Edital informa que o maior desconto por lote a ser utilizado é da tabela CMED ANVISA. A Pregoeira encaminhou para a licitante presente para fins, Vistas e 
rubricas. 
 
Dando seguimento a sessão a Pregoeira desclassifica a proposta e com fulcro na LEI 803/2007 DE 11 DE JULHO DE 2007 Art. 28 que diz “Se todas as 
propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis aos 
licitantes para apresentação de novas propostas ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, 
facultada, nos casos de convite e pregão, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis”. Diante do exposto será concedido o prazo a licitante presente de 
03 (três) dias úteis para apresentar a nova proposta sanando assim as causas da reprovação/desclassificação. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do Termo de Compromisso de Fornecimento pela licitante 
vencedora / Contrato pela licitante vencedora / Reabertura da sessão.  
 
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>. 

 

...........................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 13/03/2018......................................................................... 

 
A Pregoeira informa que transcorrido o prazo de 03 (três) dias úteis, a representante da licitante MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR 

LTDA não apresentou nova proposta/documentação para os lotes 01 a 04 sanadas as causas que motivaram a sua desclassificação. Diante do exposto e por 

não haver mais nenhum licitante participando do certame, a Pregoeira e equipe de apoio declaram a presente licitação FRACASSADA para os lotes 01 a 04.  

 

 

 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/
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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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