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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA II 
PREGÃO Nº 109/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00571.11.07.611.2017 
 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada 

sob a condução da Pregoeira, Ana Carolina Santos e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a reabertura da sessão 

para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 109/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o 

Registro de Preços para aquisição de material odontológico (anestésico, algodão, solução de clorexidina, solução de milton, liquido de dakin, óleo lubrificante, 

evidenciador, verniz, pasta profilática, solução hemostática, spray para teste de vitalidade, lençol ou dique, formocresol, tricresol, paramono clorofenal, 

eugenol, eucaliptol, iodofórmio, edta trissódico, endo PTC, callen), para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do 

município de Camaçari-BA. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da Ata de Reunião. 
 

......................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/02/2018........................................................................ 
(...)  
A Pregoeira informa que a licitante DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP fora arrematante 
dos Lotes 03 e 05, contudo em sua proposta continha valores unitários acima do estimado pela Administração. Em tempo, a Pregoeira esclarece que os 
valores referenciais foram divulgados através do Portal de Compras do Município. Diante do exposto a Pregoeira solicitou a licitante que adequasse os 
valores referencias. Em decorrência da impossibilidade em cobrir os nossos valores unitários a Pregoeira desclassifica Proposta de Preços apresentada para 
os Lotes 03 e 05 da licitante DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP.  
 
Diante da desclassificação da proposta de preços da licitante acima mencionada o que torna sem efeito a decisão que habilitou a licitante arrematadora dos 
lotes 03 e 05 a Pregoeira convoca a licitante segunda colocada dos Lotes 03 e 05: PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP para que 
seja realizada a entrega das amostras em conformidade com a proposta apresentada e com as especificações do Edital e para que seja  feito negociação 
direta de preços  visando obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração conforme disposto no art. 4º inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 
10.520/2002.  
 
A data da Sessão de Reabertura fica marcada para o dia 26/02/2018 às 14h00min no mesmo local da abertura. 
 
Os envelopes n.º 02 permanecem sob a guarda da Comissão até a Assinatura da Ata de Registro 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 encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

 

........................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/02/2018 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 26/02/2018.................................................... 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira, informou que nenhuma empresa compareceu a sessão de reabertura. 

 



 
 
 

ATA DE REABERTURA PP 109-2017  II  Página 2 de 2 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 02 03 04 05 

DENTAL PRIME PRODUTOS ODOTONLOGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES 

125.226,50 7.465,00 12.851,50 14.760,50 21.145,50 

MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 137.737,00 10.295,00 14.321,50 26.289,00 27.741,00 

BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 

162.501,50 7.880,00 16.167,00 18.100,00 23.964,00 

DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA 

121.712,50 7.132,50 18.056,00 18.162,50 25.149,00 

PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 168.499,50 7.710,00 22.853,00 17.084,00 24.815,50 

DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
ODONTOLOGICIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP 

 5.485,00 15.735,00 13.080,50 22.133,00 

 
LOTE 03 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A licitante PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP ofertou o menor preço global de R$ 22.853,00 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e 
três reais), como a referida licitante não compareceu a sessão a Pregoeira ficou impossibilitada em proceder negociação direta, como o valor inicial ofertado 
está dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a 
Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital. A Pregoeira informa que a adjudicação ficará condicionante a aprovação das 
amostras. 
 
LOTE 05 - EXCLUSIVO ME/EPP 
 

A licitante PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP ofertou o menor preço global de R$ 24.815,50 (vinte e quatro mil oitocentos e quinze 
reais e cinquenta centavos), como a referida licitante não compareceu a sessão a Pregoeira ficou impossibilitada em proceder negociação direta, como o 
valor inicial ofertado está dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise 
da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital. A Pregoeira informa que a adjudicação ficará condicionante a 
aprovação das amostras. 
 
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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