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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 064/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE 

PROCESSO Nº 00382.11.07.611.2016 
 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, 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 da Licitação na Modalidade Pregão n.º 064/2016, na forma presencial, cujo objeto Registro de Preços para aquisição de material 
odontológico (brocas, guta percha e endo PTC) para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do Município de 
Camaçari-BA, sob a condução da Pregoeira, Vanilda Carmen Pinto de Sá e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.441/2016. A 
empresa DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES- EIRELI - ME, deixou os envelopes na recepção da CMP. 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 e identificação e credenciamento do representante da licitante presente. Em seguida solicitou ao licitantes a entrega dos 
envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem propostas 
desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do contrato pela empresa vencedora. 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: 
 

LICITANTES PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTES 
01 02 03 04 05 06 

DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES- 
EIRELI - ME 

 
 

3.390,00 

 
 

17.937,00 

 
 

5.723,00 
 

 
 

8.994,00 

 
 

992,00 
 

LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 
 

A sessão será suspensa para análise e parecer da proposta/amostra. 
 

A data da sessão de reabertura ou a divulgação do resultado 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. 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura Ata de Registro de Preço pela licitante vencedora/ Reabertura 
da sessão.  
 

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 a sessão em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/SAÚDE 
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