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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 075/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00431.11.07.611.2017 

 
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, 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, Christian Moraes Pinheiro e equipe de 
Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento sessão , concernente à licitação na Modalidade Pregão n.º 
075/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material odontológico (espátula, porta matriz, régua limimetrada, 
espelho de mão, descolador, agulha gengival, conjunto de irrigação e aspiração, seringa carpule, seringa para callen, porta amálgama, 
sindesmótomo, broqueiro, cabo para bisturi, aplicador descartável, escova de robson, banda matriz, tira de lixa, tira de poliester, abridor de boca, 
pote de dappen e prendedor de guardanapo), para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do Município de 
Camaçari-BA.  
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira informou que passado o prazo de 02 (dois) dias uteis para apresentação das amostras pelos licitantes que 
arremataram os objetos dos itens licitados, apenas as empresas: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES – 
EIRELI – ME, DISMED DISTRIBUIDORA DE MDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA e H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME atenderam em 
tempo hábil a solicitação, ficando a empresa DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARS LTDA DESCLASSIFICADA para os itens 16 e 25 por 

não apresentar a amostra exigida no edital. 
  
 
Diante do exposto, a Pregoeira convoca as empresas H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME e DISMED DISTRIBUIDORA DE MDICAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA para disputa de lance do item 16 e as empresas DISMED DISTRIBUIDORA DE MDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DENTAL 
PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME e H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para disputa 
de lance do item 25, desde já fica marcada a sessão de reabertura referente aos itens 16 e 25 para o dia 22/11/2017 ás 09h00 min. 
 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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