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ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO N.º 010/2017 (PRESENCIAL) – COSEL/SAUDE 
PROCESSO N.º 00318.11.07.611.2017 

 
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala da COSEL/SAÚDE 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 6.255/2016 6.659/2017, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a 
licitação na Modalidade Pregão n.º 010/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de tornozeleira, peso (halter), fita e 
balança antropométrica, rampa, espaldar e macas dobráveis, para atender a Academia da Saúde, NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e ao Cempre 
(Centro Multiprofissional de Reabilitação Física Centro) da Secretaria de Saúde do município. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do 
dia 06/07/2017:  
 
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 06/0/2017................................................................................. 
 

LICITANTES 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / ITEM  

APRESENTOU 
CATÁLOGO/GARANTIA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA 
SILVA LTDA - EPP 125,00 850,00 660,00 7,00 1.200,00 40,00 45,00 55,00 10,00 20,00 30,00 

SIM 

COMERCIAL VIANNA EIRELI -EPP 116,00 600,00 654,00 7,00 705,00 20,00 23,00 32,00 15,00 29,00 44,00 SIM 
FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA- ME 152,34 778,00 844,00 22,00 1.045,00 14,50 19,90 22,90 9,90 18,50 26,00 SIM 

OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E 
SERVIÇOS LTDA - EPP 158,00 826,00 820,00 26,00 826,00 21,70 26,20 35,90 17,00 34,50 51,60 SIM 

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOPITALARES LTDA 96,00 286,00 661,00 17,30 821,00 15,16 21,00 28,00 14,60 26,00 45,60 SIM 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O ITEM 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e valores apresentados, deliberou a Pregoeira que corrigissem os erros materiais irrelevantes, em seguida encaminhou 
os documentos que acompanham as propostas para os licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica. Esta sessão será suspensa para análise.  
 
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.  
Os envelopes n.º 02 foram rubricados pelos licitantes presentes e ficarão sob a guarda da Comissão até a data de 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>. 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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............................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 06/07/2017 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 27/07/2017................................................. 
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou o resultado do julgamento das propostas, efetuado com base no parecer da Enfermeira Ila Gomes Sodré 
da SESAU: 
 
FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME 
 
ITEM 01: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 02: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 03: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 04: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 05: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 06: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 07: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 08: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 09: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 10: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 11: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
 
CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA – EPP  
 
ITEM 01: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. Situação: REPROVADA. 
ITEM 02: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. Situação: REPROVADA. 
ITEM 03: A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 
Situação: REPROVADA 
ITEM 04: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. Situação: REPROVADA. 
ITEM 05: A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 
Situação: REPROVADA. 
ITEM 06: A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 
Situação: REPROVADA. 
ITEM 07: A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 
Situação: REPROVADA. 
ITEM 08: A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 
Situação: REPROVADA. 
ITEM 09: A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 
Situação: REPROVADA. 
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ITEM 10: A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 
Situação: REPROVADA. 
ITEM 11: A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 
Situação: REPROVADA. 
 
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 
 
ITEM 01: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". Situação: REPROVADA. 
ITEM 02: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 03: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 04: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 05: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 06: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 07: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 08: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 09: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 10: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 11: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
 
COMERCIAL VIANNA EIRELI -EPP 
 

ITEM 01: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". Situação: REPROVADA. 
ITEM 02: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". Situação: REPROVADA. 
ITEM 03: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 04: : A licitante não apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. A licitante não apresentou manual ou catalogo com foto e especificações deste 
item. Situação: REPROVADA. 
ITEM 05: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 06: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 07: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 08: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 09: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 10: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 11: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
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OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - EPP 
 

ITEM 01: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". Situação: REPROVADA. 
ITEM 02: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". Situação: REPROVADA. 
ITEM 03: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item apenas com foto sem descritivo das especificações divergindo do critério de 
classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". Situação: REPROVADA. 
ITEM 04: A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, item sem foto apresentando apenas o descritivo das especificações divergindo do 
critério de classificação " Manual ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e com a proposta 
apresentada, em língua portuguesa como critério de classificação". Situação: REPROVADA. 
ITEM 05: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 06: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 07: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 08: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 09: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 10: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
ITEM 11: A licitante apresentou todas as exigências técnicas solicitadas. Situação: APROVADA. 
 
ITEM 1 - RAMPA PRANCHA DE ALNGAMENTO PARA PANTURRILHA, ANGULO 60, PESO 3KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE PISO 39 CM, BASE 
43 CM, ALTURA 22 CM, LARGURA 25 CM. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". A licitante 
não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 
meses. 

DIVIMED REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". 
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COMERCIAL VIANNA REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". 

OFFICE REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". 

 
 
ITEM 2 -  ESPALDAR DE MADEIRA, DISTANCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR 13,5 CM, DISTANCIA ENTRE BASTÕES 19 CM. ESPESSURA DAS 
BARRAS: 3,2 CM. DIMENSÕES MONTADAS: 48CM X 93CM X 238 CM. PESO 15KG E PESO MÁXIMO DO USUÁRIO 140 KG. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". A licitante 
não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 
meses. 

DIVIMED APROVADA  

COMERCIAL VIANNA REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". 

OFFICE REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". 
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ITEM 3 -  MACAS DOBRÁVEIS PARA MASSAGEM E FISIOTERAPIA, PORTÁTIL, ESTRUTURA EM MADEIRA, LEITO ESTOFADO EM ESPUMA E 
REVESTIDO EM COURVIM. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências técnicas 
solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia 
de no mínimo 03 meses. 

DIVIMED APROVADA  
COMERCIAL VIANNA APROVADA  

OFFICE REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". 

 
ITEM 4 -  FITA ANTROPOMÉTRICA, EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL, ESCALA EM CENTÍMETRO E POLEGADAS, COM NO MÁXIMO 1500MM DE 
COMPRIMENTO. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item apenas com foto sem descritivo das especificações 
divergindo do critério de classificação " Manual ou catálogo 
contendo foto e especificações, em conformidade com as 
especificações deste edital e com a proposta apresentada, em 
língua portuguesa como critério de classificação". A licitante 
não apresentou declaração de garantia de no mínimo 03 
meses. 

DIVIMED APROVADA  

COMERCIAL VIANNA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências técnicas 
solicitadas. A licitante não apresentou manual ou catalogo com 
foto e especificações deste item. 

OFFICE REPROVADA 

A licitante não apresentou as exigências técnicas solicitadas, 
item sem foto apresentando apenas o descritivo das 
especificações divergindo do critério de classificação " Manual 
ou catálogo contendo foto e especificações, em conformidade 
com as especificações deste edital e com a proposta 
apresentada, em língua portuguesa como critério de 
classificação". 
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ITEM 5 -  BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA COM RÉGUA, CAPACIDADE PARA 150KG FRAÇÃO 100GR EQUIPADA 
COM RÉGUA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA COM 2M, TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA, PÉS REGULÁVEIS EM 
BORRACHA SINTÉTICA, AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEN/ENMETRO, GARANTIA DE 1 ANO. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências 
técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou 
declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 

DIVIMED APROVADA  
COMERCIAL VIANNA APROVADA  
OFFICE APROVADA  

 
ITEM 6 -  TORNOZELEIRA DE 1 KG, CONFECCIONADA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTE NA LARGURA 
ATRAVÉS DE VELCRO. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências técnicas 
solicitadas.  A licitante não apresentou declaração de garantia 
de no mínimo 03 meses. 

DIVIMED APROVADA  
COMERCIAL VIANNA APROVADA  
OFFICE APROVADA  

 
ITEM 7 -  TORNOZELEIRA DE 2 KG, CONFECCIONADA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTE NA LARGURA 
ATRAVÉS DE VELCRO. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências 
técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou 
declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 

DIVIMED APROVADA  
COMERCIAL VIANNA APROVADA  
OFFICE APROVADA  
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ITEM 8 -  TORNOZELEIRA DE 3 KG, CONFECCIONADA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTE NA LARGURA 
ATRAVÉS DE VELCRO. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências 
técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou 
declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 

DIVIMED APROVADA  
COMERCIAL VIANNA APROVADA  
OFFICE APROVADA  

 
ITEM 9 -  PESO (HALTER) EMBORRACHADO COM 1 KG. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências 
técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou 
declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 

DIVIMED APROVADA  
COMERCIAL VIANNA APROVADA  
OFFICE APROVADA  

 
ITEM 10 -  PESO (HALTER) EMBORRACHADO COM 2 KG. 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências 
técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou 
declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 

DIVIMED APROVADA  
COMERCIAL VIANNA APROVADA  
OFFICE APROVADA  
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ITEM 11 -  PESO (HALTER) EMBORRACHADO COM 3 KG. 
 
 

LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO 

FG APROVADA  

CAMILA REPROVADA 
A licitante não apresentou todas as exigências 
técnicas solicitadas.  A licitante não apresentou 
declaração de garantia de no mínimo 03 meses. 

DIVIMED APROVADA  
COMERCIAL VIANNA APROVADA  
OFFICE APROVADA  

 
 

Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para o dia 16/08/2017 às 09h no mesmo local. 
 
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 a sessão e lavrou esta 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 

 
 
 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

 
 
 
 
 

 


