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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 029/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00300.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas, 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 Vanilda Carmen Pinto de Sá, e equipe de Apoio que abaixo 
assinam designados pelos Decretos 6.769, a sessão para dar seguimento em decorrência do resultado da análise das propostas/documentos concernentes à 
licitação na Modalidade Pregão n.º 029/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
 
....................................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 17/08/2017.................................................................................. 
 
 (...) 
 
 

ITEM 09 
 
A representante da SESAU reprovou as propostas apresentadas pelas licitantes: 1) GGC DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, o 
Certificado de Boas Práticas e Controle de Fabricação (CBPF) apresentado pela licitante não atende ao produto solicitado; 2) OKEY MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA por não apresentar Autorizações de Funcionamento da licitante; 3) SOLUMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA por apresentar o Certificado de Boas Práticas e Controle de Fabricação (CBPF) vencido e a 
documentação referente ao peticionamento de renovação do certificado não apresenta o protocolo da ANVISA, como é exigido em edital. A Pregoeira desclassificou 
as propostas reprovadas. As demais propostas foram aprovadas. 
 
O representante da licitante SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA realizou questionamento em relação a sua 
desclassificação no presente item por ausência do CBPF, a referida empresa solicitou vistas ao processo e demonstrou que na documentação apresentada pelo 
mesmo faz referência a revalidação do CBPF. Diante dos fatos a Pregoeira SUSPENDEU o item para ser reanalisado pela farmacêutica. 
 
ITEM 10 
 
A representante da SESAU reprovou as propostas apresentadas pelas licitantes: 1) GGC DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, o registro 
do produto apresentado pela licitante não atende ao solicitado. É solicitado em edital uma concentração de 50mg/mL e o registro apresentado à concentração do 
produto é de 10mg/mL; 2) OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA por não apresentar Autorizações de 
Funcionamento da licitante; 3) SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA por não apresentar o Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação (CBPF) vencido e a documentação referente ao peticionamento de renovação do certificado não apresenta o protocolo da ANVISA, como é 
exigido em edital. A Pregoeira desclassificou as propostas reprovadas. As demais propostas foram aprovadas. 
 
O representante da licitante SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA realizou questionamento em relação a sua 
desclassificação no presente item por ausência do CBPF, a referida empresa solicitou vistas ao processo e demonstrou que na documentação apresentada pelo 
mesmo faz referência a revalidação do CBPF. Diante dos fatos a Pregoeira SUSPENDEU o item para ser reanálisado pela farmacêutica. 
 
 
 

...........................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 17/08/2017 E INICO DA SESSÃO DO DIA 22/08/2017................................... 
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Dando seguimento a sessão a Pregoeira informou o resultado da reanalise baseado no questionamento feito pelo licitante da SOLUMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA onde a empresa questionou a sua desclassificação nos itens 09 e 10. A Pregoeira convocou a Farmacêutica 
da SESAU Andreia Dias Teixeira onde a mesma realizou a reanálise da proposta da empresa acima citada. Segue o resultado do novo parecer técnico. 
 

ITEM 09: Após reanálise dos documentos apresentados pelo licitante na sessão de abertura, confirmou-se a protocolização junto a ANVISA, de renovação do 

certificado de boas práticas, (CBF), para líquidos não estéreis.   

 

ITEM 10: Após reanálise dos documentos apresentados pelo licitante na sessão de abertura, confirmou-se a protocolização junto a ANVISA, de renovação do 

certificado de boas práticas, (CBF), para líquidos não estéreis.   

 

ITEM 9 -  PERMETRINA 1% (10MG/ML) LOÇÃO FRASCO 60ML 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

MEDISIL APROVADA  
DISMED APROVADA  

GGC REPROVADA 
O Certificado de Boas Práticas e Controle de Fabricação 
(CBPF) apresentado pela licitante não atende ao produto 
solicitado 

OKEY MED REPROVADA A empresa não apresentou Autorizações de Funcionamento da 
licitante. 

FABMED APROVADA  

SOLUMED REPROVADA 
APROVADA  

(Após reanálise da documentação apresentada) 
 
 

ITEM 10 -  PERMETRINA 5% (50MG/ML) LOÇÃO FRASCO 60ML 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

MEDISIL APROVADA  
DISMED APROVADA  

GGC REPROVADA 

O registro do produto apresentado pela licitante não atende ao 
solicitado. É solicitado em edital uma concentração de 
50mg/mL e o registro apresentado a concentração do produto é 
de 10mg/mL. 

OKEY MED REPROVADA A empresa não apresentou Autorizações de Funcionamento da 
licitante. 

SOLUMED REPROVADA 
APROVADA 

(Após reanálise da documentação apresentada) 
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Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para o dia 29/08/2017 às 14h no mesmo local. 
  
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

 
 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 
 

Vanilda Carmen Pinto de Sá 
Pregoeira 

 
 

 
Ana Carolina da Silva dos 

Santos 
Apoio 

 
 

 
 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

 
 

 
 

Priscila Lins dos Santos  
Apoio 

 
 
 
 
 
 


