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ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO N.º 093/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º00206.11.07.611.2018 
 
Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 Priscila Lins dos Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, 
designado pelo Decreto 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º093/2018, 
na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material odontológico (filme periapical, filme radiográfico, fixador, revelador, cartelapara 
raio-X, colgadura, curetas de gracey, periodontal e dentinária, gengivótomo, sondas, aplicador de hidróxido de cálcio simples e duplo) para atender as Unidades de 
Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do município de Camaçari – BA.  
 
LOTE 02 
 

A Pregoeira convoca as licitantes remanescentes, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS 
HOSPITALARES EIRELI e DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP, para sessão de 
Reabertura visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. Desde 
já, solicita que sejam apresentadas as amostras referentes a este lote na referida sessão de Reabertura como critério de classificação de Propostas.  
 
LOTE 03 
 

A pregoeira informou o resultado do parecer emitido pela Responsável Técnica da Secretaria de Saúde, conforme documento acostado ao processo: 
 

LICITANTE RESULTADO DA 
ANÁLISE 

DETALHAMENTO DO MOTIVO DA 
REPROVAÇÃO 

CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP APROVADA  – 

 
Após a aprovação da documentação e das amostras da licitante arrematadora, CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, 
fica, desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis. 
 
LOTE 05 
 

A Pregoeira, baseada em Parecer Técnico emitido por responsável técnica da Secretaria de Saúde, DESCLASSIFICOU a proposta de preço da licitante CORDEIRO 
CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP para o referido lote, pela mesma não ter apresentado registro do produto para os itens 8 e 9.   
 
A Pregoeira convoca última proposta de licitante enquadrada como ME/EPP, DENT SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS CORRELATOS DE SAÚDE LTDA ME, para 
que, em sessão de Reabertura, seja realizada negociação direta visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º 
inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. Desde já, solicita que sejam apresentadas as amostras referentes a este lote na referida sessão de Reabertura como 
critério de classificação de Propostas. 
 
LOTE 07 
 

A pregoeira informou o resultado do parecer emitido pela Responsável Técnica da Secretaria de Saúde, conforme documento acostado ao processo: 
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LICITANTE RESULTADO DA 
ANÁLISE 

DETALHAMENTO DO MOTIVO DA 
REPROVAÇÃO 

CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRAS. 
 

A Pregoeira DESCLASSIFICOU a licitante CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP para este lote pelos motivos acima 
expostos.  
 
Como todas as propostas foram desclassificadas, a Pregoeira e equipe de apoio, com base na Lei Municipal 803/2007, Art. 28, que diz “se todas as propostas forem 
desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação 
de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, facultada, nos casos de convite e pregão, a 
redução deste prazo para 3 (três) dias úteis” e com fulcro na Lei Federal 8.666/2016, Art. 48., § 3º, resolvem conceder o prazo para apresentação de proposta 
escoimadas dos motivos que causaram a desclassificação, o que deverá ocorrer na Sessão de Reabertura.  
 
LOTE 08 
 

A Pregoeira informou que a licitante DENTAL SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS CORRELATOS DE SAÚDE LTDA ME não apresentou as amostras solicitadas como 
critério de classificação, estado, portando, DESCLASSIFICADA para este lote.  
 
Não havendo mais propostas classificadas de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o lote prosseguirá com as demais empresas que apresentarem 
propostas, de acordo com o Art. 49, Inciso II da Lei Complementar 123/06. A Pregoeira convoca as licitantes remanescentes, DENTAL PRIME PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI e TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, para sessão de Reabertura visando obtenção de 
proposta mais vantajosa para a Administração, conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. Desde já, solicita que sejam apresentadas 
as amostras referentes a este lote na referida sessão de Reabertura como critério de classificação de Propostas. 
 
LOTE 09 
 

A pregoeira informou o resultado do parecer emitido pela Responsável Técnica da Secretaria de Saúde, conforme documento acostado ao processo: 
 

LICITANTE 
RESULTADO DA 

ANÁLISE 
DETALHAMENTO DO MOTIVO DA 

REPROVAÇÃO 

CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP APROVADA  – 
 

Após a aprovação da documentação e das amostras da licitante arrematadora, CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, 
fica, desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis. 
 
A sessão de Reabertura fica, desde já, marcada para o dia 11/09/2018 às 09h00min.  
 
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 encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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