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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 006/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00949.11.07.611.2016 
 
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 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 
abertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 006/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de oxigênio, ar comprimido e gazes medicinais e locação de cilindros, incluindo transporte, visando dar assistência aos 
pacientes do município de Camaçari, Bahia, sob a condução da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e equipe de apoio que abaixo assinam 
designadas pelo Decreto 6.659/2017. A Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de habilitação, a 
comprovação de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, Identificação e Credenciamento dos representantes das 
licitantes presentes. 
 
Participou do certame a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA e como ato contínuo, dando seguimento à sessão, a Pregoeira solicitou abertura dos 
Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTE PROPOSTA DE PREÇO (R$) 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 799.800,00 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira em apresentar a proposta e documentações para avaliação da 
representante da Secretaria de Saúde - SESAU, Renata Silva Oliveira – Enfermeira e após a análise técnica realizada na sessão a referida 
documentação foi aprovada. A Pregoeira classificou a proposta de preços da licitante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, por atender as exigências do 
edital. Em seguida, deliberou a Pregoeira em informar o valor apresentado e por encaminhar a proposta ao licitante para vista e rubrica. 
 
LOTE ÚNICO 
 
A licitante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ofertou o menor preço global de R$ 799.800,00 (setecentos e noventa e nove mil e oitocentos reais). A 
Pregoeira procedeu com negociação direta e pela representante legal da licitante foi dito que pode reduzir o valor ofertado para R$ 681.324,00 
(seiscentos e oitenta e um mil trezentos e vinte e quatro reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote.  
 
A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferência das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos 
documentos apresentados com autenticação em cartório.  
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇOS 

(R$) 
NEGOCIAÇÃO 

(R$) 
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 799.800,00 681.324,00 
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Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação da licitante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, por atender às exigências do 
edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global 
arrematado. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO 
LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 681.324,00 ADJUDICADO 
 
A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta reformulada 
no prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (10h31min). 
 
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>. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca 
Pregoeira 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

Ana Carolina da Silva 
dos Santos 

Apoio 

Priscila Lins dos  
Santos 
Apoio 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

 
Representante da Secretaria de Saúde – SESAU 
 

NOME MATRÍCULA ASSINATURA 

Renata Silva Oliveira 9928-3  
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Karina Lage Pontes (071) 99131-7826/32968268  
 


