
ATA DE ABERTURA PP 007-17 - Página 1 de 2 

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 007/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00155.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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/nº, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a 
abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 007/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de indicador biológico, mini 
incubadora e teste bowie-dick  para atender a Central de Materiais esterilizados das Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA, sob a condução da 
Pregoeira Priscila Lins dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.659/2017.  O representante legal da licitante 
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA apresentou a Documentação para Credenciamento, os Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE 
PREÇOS e Envelopes nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, em seguida retirou-se da sessão. 02 (duas) empresas compareceram ao certame (por 
seus representantes que assinam abaixo). 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. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação.  O representante 
da licitante DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA preencheu de próprio punho a Declaração de Atendimento as Condições 
de Habilitação. A licitante GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não apresentou o documento de identidade do sócio que 
assinou a Procuração, estando, portanto, descredenciada e apesar da mesma se declarar EPP, o beneficio não será concedido, uma vez que a licitante não 
atendeu ao exigido nas alíneas 7.4 a) e b) e 7.5 do Edital.  A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem propostas desclassificadas, 
ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços pela(s) empresa (s) vencedora (s). Após este a empresa será convidada 
através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se deu a publicação do aviso da licitação. Se as licitantes que não resgatá-los no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE 
PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$)  

LOTE 01 – ITEM 01 LOTE 01 – ITEM 02 LOTE 02 – ITEM 01 
DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70,00 280,00 1.190,00 
GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130,00 340,00 1.500,00 

 
A Pregoeira encaminhou as propostas para os licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica. Ato contínuo, a Pregoeira encaminhou as propostas e 
documentação solicitada para análise pela representante da Secretaria de Saúde Renata Silva Oliveira.  
 
Em seguida, a Pregoeira informou aos licitantes presentes que a referida licitação ficará suspensa visando esclarecer e complementar a instrução do 
processo, de acordo com o previsto na alínea 25.6 do Edital.  
 
A data da sessão de reabertura deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as 
únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento.  
 
Em seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica.  Os envelopes n.º 02 foram rubricados pelos licitantes 
presentes e ficarão sob a guarda da Comissão até decisão final do referido certame. 
 
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>. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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Dessa forma, a Pregoeira suspendeu os trabalhos e em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 
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Monique de Jesus 

Fonseca 
Apoio 
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dos Santos 
Apoio 

 
 

 
Aline Oliveira da Silva 

Almeida 
Apoio 

 
 
 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio  

 
 
_____________________________ 
Renata Silva Oliveira  
Representante da Secretaria de Saúde  
 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
FELIPE PINTO CARAPIÁ BASTOS 
SANTANA 

(71) 3393-1058  

GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARLOS SANTOS FRAGA (71) 3230-5906 DESCREDENCIADO 
 
 


