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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO N.º 134/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SAUDE 

PROCESSO N.º 00680.11.07.611.2016 
 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, no Auditório da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio – CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, 
Bahia, foi realizada a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 134/2016, na forma Presencial, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição 
de cânula endotraqueal, para atender as Unidades de Saúde do município, sob a condução da Pregoeira Ana Carolina da Silva dos Santos e Equipe de 
Apoio que abaixo assinam, designadas pelo Decreto 6.441/2016. A Pregoeira abriu a sessão, informando o resumo das sessões 06/10/2016.   
 

.............................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 06/10/2016............................................................................ 

 
Dando seguimento à sessão, o Pregoeiro informou o resultado do julgamento das propostas, efetuado com base no parecer da Representante da 
SESAU Lidiane Tereza dos Santos: 
 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

01 CORDEIRO CARAPIA 8,40 APROVADO 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

02 CORDEIRO CARAPIA 8,40 APROVADO 
 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

03 CORDEIRO CARAPIA 8,40 APROVADO 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

04 CORDEIRO CARAPIA 8,40 APROVADO 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

05 CORDEIRO CARAPIA 8,40 APROVADO 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

06 CORDEIRO CARAPIA 8,40 APROVADO 
 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

07 CORDEIRO CARAPIA 8,40 APROVADO 
 
 

Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para o dia 19/10/2016 às 13h:30min no mesmo local. 
 

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 06/10/2016 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 19/10/2016........................................... 
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Dando seguimento a sessão de Reabertura a Pregoeira informou que nenhum licitante compareceu a sessão. 
 
LOTE 01 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A representante da SESAU aprovou a única proposta apresentada pela licitante CORDEIRO.  
 
A licitante CORDEIRO ofertou o menor preço unitário de R$ 8,40(oito reais e quarenta centavos), acima do estimado pela Administração, que é de (R$ 
7,01), como o licitante não compareceu a sessão, a Pregoeira ficou impossibilitada de fazer a negociação direta, e não havendo mais licitantes para este 
lote, o mesmo foi FRACASSADO. 
  

 
LOTE 02 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A representante da SESAU aprovou a única proposta apresentada pela licitante CORDEIRO.  
 
A licitante CORDEIRO ofertou o menor preço unitário de R$ 8,40(oito reais e quarenta centavos), acima do estimado pela Administração, que é de (R$ 
7,31), como o licitante não compareceu a sessão, a Pregoeira ficou impossibilitada de fazer a negociação direta, e não havendo mais licitantes para este 
lote, o mesmo foi FRACASSADO. 
 

 
LOTE 03 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A representante da SESAU aprovou a única proposta apresentada pela licitante CORDEIRO.  
 
A licitante CORDEIRO ofertou o menor preço unitário de R$ 8,40(oito reais e quarenta centavos), acima do estimado pela Administração, que é de (R$ 
7,03), como o licitante não compareceu a sessão, a Pregoeira ficou impossibilitada de fazer a negociação direta, e não havendo mais licitantes para este 
lote, o mesmo foi FRACASSADO. 
 

 
LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A representante da SESAU aprovou a única proposta apresentada pela licitante CORDEIRO.  
 
A licitante CORDEIRO ofertou o menor preço unitário de R$ 8,40(oito reais e quarenta centavos), acima do estimado pela Administração, que é de (R$ 
7,13), como o licitante não compareceu a sessão, a Pregoeira ficou impossibilitada de fazer a negociação direta, e não havendo mais licitantes para este 
lote, o mesmo foi FRACASSADO. 
 
 

LOTE 05 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A representante da SESAU aprovou a única proposta apresentada pela licitante CORDEIRO.  
 
A licitante CORDEIRO ofertou o menor preço unitário de R$ 8,40(oito reais e quarenta centavos), acima do estimado pela Administração, que é de (R$ 
7,02), como o licitante não compareceu a sessão, a Pregoeira ficou impossibilitada de fazer a negociação direta, e não havendo mais licitantes para este 
lote, o mesmo foi FRACASSADO. 
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LOTE 06 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A representante da SESAU aprovou a única proposta apresentada pela licitante CORDEIRO.  
 
A licitante CORDEIRO ofertou o menor preço unitário de R$ 8,40(oito reais e quarenta centavos), acima do estimado pela Administração, que é de (R$ 
6,72), como o licitante não compareceu a sessão, a Pregoeira ficou impossibilitada de fazer a negociação direta, e não havendo mais licitantes para este 
lote, o mesmo foi FRACASSADO. 
 
 
LOTE 07 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A representante da SESAU aprovou a única proposta apresentada pela licitante CORDEIRO.  
 
A licitante CORDEIRO ofertou o menor preço unitário de R$ 8,40(oito reais e quarenta centavos), acima do estimado pela Administração, que é de (R$ 
7,64), como o licitante não compareceu a sessão, a Pregoeira ficou impossibilitada de fazer a negociação direta, e não havendo mais licitantes para este 
lote, o mesmo foi FRACASSADO. 
 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO UNITÁRIO DO LOTE 

(R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 # # FRACASSADO 
02 # # FRACASSADO 
03 # # FRACASSADO 
04 # # FRACASSADO 

05 # # FRACASSADO 
06 # # FRACASSADO 
07 # # FRACASSADO 

 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços pelas licitantes 
vencedoras. 
 
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, o Pregoeiro encerrou a sessão e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/SAÚDE 

Adson de Oliveira Silva 
Presidente/Apoio 

 
Ana Carolina da Silva dos Santos            

Pregoeira 

 
Juliana Barreto dos Santos 

Apoio 

 
 

Jaciara Teixeira de Jesus Silva 
Apoio 
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