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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 045/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00383.11.07.611.2017 
 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às oito 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, Monique de Jesus Fonseca e equipe de apoio que 

abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento ao processo licitatório em decorrência do resultado da análise das amostras, 

concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 045/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material médico 
hospitalar (luva de procedimento, avental, termômetro, máscara facial, almotolia, pasta para ECG, especulo vaginal, escova endocervical, espátula de 
aires, seringa, fixador de cateter, cateter para oxigênio, sonda de folley, eletrodo para monitorização, frasco umidificador, extensão para aspiração e 
oxigênio, absorvente higiênico), para atender as Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. 
 

........................................................................................... RESUMO DA SESSÃO DO DIA 11/09/2017.......................................................................................... 
(...) 
 

PROPOSTA DE 
PREÇO (R$) 

 ITEM 

LICITANTES 

CORDEIRO CARAPIÁ 
LTDA -EPP 

PMH – 
LTDA 

MEDICAL CENTER 
LTDA EPP 

BASE MEDICAL 
LTDA 

JFB DISTRIBUIDORA 
LTDA 

ARTMEDIC 
EPP 

ULTRA MEDICAL 
EIRELI 

DISMED 
LTDA 

GGC LTDA 
- ME 

INJEX 
LTDA 

1 14,90 14,60  19,21 16,90 13,59 16,00 14,24 27,09 14,00 

2 14,90 14,60  19,21 16,90 13,59 16,00 14,24 27,09 14,00 

3 14,90 14,60  19,21 16,90 24,11 16,00 14,24 27,09 14,00 

4 1,30   1,79 1,42 1,80 3,29 1,28 2,13  

5 7,30   11,90 5,97  10,90 8,37 17,64  

6 7,46   6,80 6,44  13,00 5,24 16,80  

7 7,46   6,80 6,44  13,00 5,24 16,80  

8 3,10   2,53 2,86  2,99 2,01 4,13  

9 3,10   2,53 2,86  2,99 2,01 4,13  

10 1,28   3,15 3,16  3,70 2,70 5,26  

11 1,28      1,90 1,62 5,53  

12 0,68 0,68 0,70 0,97 0,74  0,74 0,72 1,29  

13 0,68 0,70 0,73 1,21 0,82  0,78 0,80 1,29  

14 1,68 0,78 0,80 1,45 1,03  0,85 1,11 1,33  

15 5,39 16,20 14,00 28,85 16,48  14,10 14,43 28,00  

16 5,39  8,90 6,39 4,75  7,48 5,64 7,42  

17 0,12 0,16  0,16 0,12 0,34 0,14 0,14 0,21 0,12 

18 0,13 018  0,18 0,16 0,26 0,16 0,15 0,24 0,13 

19 0,25 0,28  0,32 0,25 0,20 0,25 0,28 0,42 0,20 

20 0,19 0,21  0,26 0,22 0,16 0,25 0,18 0,39  

21 0,36 0,40  0,48 0,43 0,32 0,40 0,34 0,56 0,30 

22 0,16   0,18 0,16   0,15 0,20  

23 86,90       66,85 97,86  
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24 0,89   1,22 0,86   0,86 1,47  

25 3,46 4,50  3,91 3,32  6,00 3,19 11,17  

26 3,46 4,50  3,91 3,32   2,25 5,18  

27 3,46 4,50  3,91 3,32   2,25 5,53  

28 0,28 0,26  0,39 0,31  0,35 0,23 0,49  

29 0,28 0,30  0,39 0,31  0,35 0,23 0,49  

30 8,60   16,32    14,27 34,51  

31 1,59       5,52 2,73  

32 8,80    6,50   6,68 5,80  

 

Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por solicitar ao licitante que corrigisse os erros materiais irrelevantes. Em 
seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes para fins, vistas e rubricas. Em seguida deliberou a Pregoeira por informar aos licitantes presentes 
que a sessão será suspensa para análise da documentação exigida para a classificação de proposta de preços. 
 

(...) 
 

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, a Pregoeira suspendeu os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

(...) 
.................................................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 11/09/2017.................................................................................... 

 

Dando seguimento à sessão a Pregoeira, com base no Relatório expedido pela Secretaria de Saúde – SESAU informa o resultado da analise dos documentos 
apresentados juntamente com as propostas de preços das licitantes; CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP; PMH – 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA; MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP; BASE MEDICAL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA; JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; ARTMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP; ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI; DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA; GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME; 
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. 
  
Considerando a Resolução n.º 03 de 04 de fevereiro de 2011 no Art. 4º, §2º, que informa que não será emitido CBPF para os produtos para saúde nas classes I e II, 
e com base no relatório supracitado a Pregoeira ressalta que houve falha na confecção do Termo de Referência no que se refere aos itens 17, 18, 19, 20, 21 e 22, ao 
exigir a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF. Desta forma, em razão de necessidade de revisão e adequação nas exigências ficam 
revogados os itens 17, 18, 19, 20, 21 e 22.  
 
BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - A licitante não ofertou propostas para os 

itens; 11, 23, 31 e 32, os produtos ofertados para os itens 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 30, foram aprovados e para os itens 17, 18, 19, 20, 21 e 22 os mesmo 

foram revogados em razão de necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas os demais itens, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, foram 

reprovados conforme os motivos expostos abaixo.  

ITENS 01, 02 e 03 (Luva de Procedimentos tamanhos G, M e P): A licitante forneceu o Certificado do Registro extraído do site da ANVISA datado em 15/03/2017, 

divergindo da consulta realizada em de 13.09.17, onde informa que o registro se encontra “cancelado” em 26.06.17, estando à proposta para os respectivos itens, 

portanto, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 
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ITEM 04 (Avental descartável): Na documentação apresentada o produto ofertado apresenta embalagem com 10 unidades, divergente do exigido em edital que 

solicita que o produto seja entregue em embalagens individuais estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento 

convocatório. 

ITENS 06 e 07 (Máscara Facial para Nebulização – Infantil e Adulto): Na documentação apresentada para os produtos ofertados não possuem elásticos para 

fixação, divergente do exigido em edital, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (Seringa descartável): Revogados em razão de necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas. 

ITEM 24 (Cateter para oxigênio): Na documentação apresentada o produto ofertado não é do tipo óculos e não apresenta dispositivo de silicone que se adapta às 

narinas, nem fixação sobre as orelhas, como óculos, divergente do exigido em edital, estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao 

instrumento convocatório. 

ITENS 25, 26, 27 (Sonda de Folley): Na documentação apresentada para os produtos ofertados os mesmos se encontram com os registros cancelados desde 

18/12/2016, e também por não atenderem a capacidade de enchimento do balão divergente do exigido em edital que solicita capacidade com 10 ml e os produtos 

apresentam capacidade de 3 a 5 ml, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 28 e 29 (Eletrodo - Infantil e Adulto): Na documentação apresentada para os produtos ofertados se encontram com os registros cancelados desde 

18/12/2016, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 
 

ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI: A licitante não ofertou propostas para os itens; 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31 e 32, os produtos 

ofertados para os itens 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 28 e 29, foram aprovados e para os itens 17, 18, 19, 20, 21 e 22 os mesmo foram 

revogados em razão da necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas os demais itens 04, 06, 07, foram reprovados conforme os motivos expostos 

abaixo.  

ITEM 04 (Avental descartável): Na documentação apresentada o produto ofertado apresenta embalagens com 10 ou 24 unidades, e possui dimensões de 

1,40X1,10, divergentes do exigido em edital que solicita que o produto seja entregue em embalagens individuais e suas dimensões podem variar para + ou  - 5 cm, 

estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 06 e 07 (Máscara Facial para Nebulização – Infantil e Adulto): Na documentação apresentada o produto ofertado não possui a informação sobre sua 

composição e também não informa se o produto possui elástico, divergente do exigido em edital que solicita a composição em PVC ou silicone flexível e que o 

produto possua elásticos para fixação, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (Seringa descartável): Revogados em razão de necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas. 

ITENS 28 e 29 (Eletrodo - Infantil e Adulto): Na documentação apresentada, para os produtos ofertados não informam o prazo de validade dos produtos, estando à 

proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 
 

MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP: A licitante não ofertou propostas para os itens; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 os produtos ofertados para os itens 12, 13 14, 15, 16 foram todos aprovados. 
 

PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA: A licitante não ofertou propostas para os itens; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 22, 23, 24, 30, 

31 e 32, os produtos ofertados para os itens 12, 13 14, 15, 25, 28 e 29 foram aprovados e para os itens 17, 18, 19, 20, 21 e 22 os mesmo foram revogados em razão 

de necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas os demais itens 26 e 27, foram reprovados conforme os motivos expostos abaixo.  

ITENS 17, 18, 19, 20, 21 (Seringa descartável): Revogados em razão de necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas. 

ITENS 26, 27 (Sonda de Folley): Na documentação apresentada para os produtos ofertados os mesmos se encontram com os registros cancelados desde 

18/12/2016, e também por não atenderem a capacidade de enchimento do balão divergente do exigido em edital que solicita capacidade com 10 ml e os produtos 

apresentam capacidade de 3 a 5 ml, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 
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INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA: A licitante não ofertou propostas para os itens; 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 e 32, os produtos ofertados para os itens 01, 02 e 03 foram aprovados, e para os itens 17, 18, 19 e 21 os mesmo foram revogados em razão de 

necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas. 
 

CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA –EPP: A licitante teve sua proposta aprovada para os itens; 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 e para os itens 17, 18, 19, 20, 21, 22 os mesmo foram revogados em razão de necessidade de revisão e adequação 

nas exigências técnicas, os demais itens 04, 26, 27 e 32 foram reprovados conforme os motivos expostos abaixo. 

ITEM 04 (Avental descartável): Na documentação apresentada o produto ofertado apresenta embalagem com 10 unidades, divergente do exigido em edital que 

solicita que o produto seja entregue em embalagens individuais estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento 

convocatório. 

ITENS 06 e 07 (Máscara Facial para Nebulização – Infantil e Adulto): Na documentação apresentada o produto ofertado não possui a informação sobre sua 

composição e também não informa se o produto possui elástico, divergente do exigido em edital que solicita a composição em PVC ou silicone flexível e que o 

produto possua elásticos para fixação, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 26, 27 (Sonda de Folley): Na documentação apresentada para os produtos ofertados os mesmos se encontram com os registros cancelados desde 

18/12/2016, e também por não atenderem a capacidade de enchimento do balão divergente do exigido em edital que solicita capacidade com 10 ml e os produtos 

apresentam capacidade de 3 a 5 ml, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITEM 32 (Absorvente Higiênico): Na documentação apresentada para o produto ofertado, não foi possível identifica o tipo de cobertura, adesivo e composição, e 

também por apresentar embalagens com 20 unidades, divergente do exigido em edital que solicita que o produto seja entregue em embalagem com 10 unidades 

estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 
 

GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME: A licitante teve sua proposta aprovada para os itens; 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 23, 24, 25 e 30 e para os itens 17, 18, 19, 20, 21, 22 os mesmo foram revogados em razão de necessidade de revisão e adequação nas exigências 

técnicas os demais itens 04, 06, 07, 11, 26, 27, 28, 29, 31 e 32 foram reprovados conforme os motivos expostos abaixo. 

ITEM 04 (Avental descartável): Na documentação apresentada o produto ofertado apresenta embalagem com 10 unidades, divergente do exigido em edital que 

solicita que o produto seja entregue em embalagens individuais estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento 

convocatório. 

ITENS 06 e 07 (Máscara Facial para Nebulização – Infantil e Adulto): Na documentação apresentada para os produtos ofertados não possuem elásticos para 

fixação, divergente do exigido em edital, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITEM 11 (Pasta para ECG): Na documentação ofertada, o registro do produto descreve autorização para medicamentos, não atendeu a exigência B (Certificado de 

Registro do Produto), estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (Seringa descartável): Revogados em razão de necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas. 

ITENS 26, 27 (Sonda de Folley): Na documentação apresentada para os produtos ofertados os mesmos se encontram com os registros cancelados desde 

18/12/2016, e também por não atenderem a capacidade de enchimento do balão divergente do exigido em edital que solicita capacidade com 10 ml e os produtos 

apresentam capacidade de 3 a 5 ml, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 28 e 29 (Eletrodo - Infantil e Adulto): Na documentação apresentada para os produtos ofertados se encontram com os registros cancelados desde 

18/12/2016, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITEM 31 (Extensão para aspiração e oxigênio): Na documentação apresentada para o produto ofertado, os extensores da marca ofertada são para perfusão de 

soluções, divergente do exigido em edital, estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 
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ITEM 32 (Absorvente Higiênico): Na documentação apresentada para o produto ofertado, não foi possível identifica o tipo de cobertura, adesivo e composição, e 

também por apresentar embalagens com 20 unidades, divergente do exigido em edital que solicita que o produto seja entregue em embalagem com 10 unidades 

estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

 
ARTMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP; A licitante não ofertou propostas para os itens; 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 e 32, os produtos ofertados para os itens 01, 02, 03 e 04 foram aprovados, e para os itens 17, 18, 19, 20 e 21 os mesmo foram revogados em razão de 

necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas. 

DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: A licitante teve sua proposta aprovada para os itens; 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 23, 28, 29, e 30, para os itens 17, 18, 19, 20, 21 e 22 os mesmo foram revogados em razão de necessidade de revisão e adequação nas exigências 

técnicas e para os demais itens, e para os demais itens 04, 06, 07, 24, 26, 27, 31 e 32 foram reprovados conforme os motivos expostos abaixo. 

ITEM 04 (Avental descartável): Na documentação apresentada o produto ofertado apresenta embalagem com 10 unidades, divergente do exigido em edital que 

solicita que o produto seja entregue em embalagens individuais estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento 

convocatório. 

ITENS 06 e 07 (Máscara Facial para Nebulização – Infantil e Adulto): Na documentação apresentada para os produtos ofertados não possuem elásticos para 

fixação, divergente do exigido em edital, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITEM 24 (Cateter para oxigênio): Na documentação apresentada o produto ofertado não é do tipo óculos e não apresenta dispositivo de silicone que se adapta às 

narinas, nem fixação sobre as orelhas, como óculos, divergente do exigido em edital, estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao 

instrumento convocatório. 

ITENS 26, 27 (Sonda de Folley): Na documentação apresentada para os produtos ofertados os mesmos não atenderem a capacidade de enchimento do balão 

divergente do exigido em edital que solicita capacidade com 10 ml e os produtos apresentam capacidade de 3 a 5 ml, estando à proposta para os respectivos itens, 

desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITEM 31 (Extensão para aspiração e oxigênio): Na documentação apresentada para o produto ofertado, os extensores da marca ofertada são para auxiliar na 

distribuição de gases medicinais a partir da rede ou válvulas instaladas em cilindros de gases medicinais, divergente do exigido em edital, estando à proposta para o 

respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITEM 32 (Absorvente Higiênico): Na documentação apresentada para o produto ofertado, não foi possível identifica o tipo de cobertura, adesivo e composição, e 

também por apresentar embalagens com 20 unidades, divergente do exigido em edital que solicita que o produto seja entregue em embalagem com 10 unidades 

estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

 
JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; A licitante não ofertou propostas para os itens; 11, 23, 30 

e 31, os produtos ofertados para os itens 12, 13, 14, 15, 16, 28 e 29 foram aprovados, para os itens 17, 18, 19, 20, 21 e 22 os mesmo foram revogados em razão de 

necessidade de revisão e adequação nas exigências técnicas e para os demais itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 24, 25, 26, 27 e 32 foram reprovados 

conforme os motivos expostos abaixo. 

ITENS 01, 02 e 03 (Luva de Procedimentos tamanhos G, M e P): A licitante forneceu o Certificado do Registro extraído do site da ANVISA datado em 10/04/2017, 

divergindo da consulta realizada em de 11.12.17, onde informa que o registro se encontra “cancelado” em 26.06.17, estando à proposta para os respectivos itens, 

portanto, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 
ITEM 04 (Avental descartável): Na documentação apresentada o produto ofertado apresenta embalagem com 10 unidades, divergente do exigido em edital que 

solicita que o produto seja entregue em embalagens individuais estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento 

convocatório. 
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ITEM 05 (Termômetro): Na documentação apresentada o produto ofertado especifica coluna de mercúrio divergente do exigido, estando à proposta para o 

respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 06 e 07 (Máscara Facial para Nebulização – Infantil e Adulto): Na documentação apresentada para os produtos ofertados não possuem elásticos para 

fixação, divergente do exigido em edital, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITENS 08, 09 e 10 (Termômetro): Na documentação apresentada o produto ofertado especifica frasco ou material para coleta, armazenamento ou transporte de 

amostras biológicas divergentes do exigido, estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

 

ITEM 24 (Cateter para oxigênio): Na documentação apresentada o produto ofertado não é do tipo óculos e não apresenta dispositivo de silicone que se adapta às 

narinas, nem fixação sobre as orelhas, como óculos, divergente do exigido em edital, estando à proposta para o respectivo item, desclassificada, por não atender ao 

instrumento convocatório. 

ITENS 26, 27 (Sonda de Folley): Na documentação apresentada para os produtos ofertados os mesmos se encontram com os registros cancelados desde 

18/12/2016, e também por não atenderem a capacidade de enchimento do balão divergente do exigido em edital que solicita capacidade com 10 ml e os produtos 

apresentam capacidade de 3 a 5 ml, estando à proposta para os respectivos itens, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

ITEM 32 – Na documentação apresentada para o produto ofertado, não foi possível identifica o tipo de cobertura, adesivo e composição, e também por apresentar 

embalagens com 20 unidades, divergente do exigido em edital que solicita que o produto seja entregue em embalagem com 10 unidades estando à proposta para o 

respectivo item, desclassificada, por não atender ao instrumento convocatório. 

 
Desde já, informamos a todos participantes que reabertura da sessão está marcada para o dia 20/12/2017 ás 08h30min. Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão 

sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura.  

 

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, em seguida 

lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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