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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 061/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0205.11.07.611.2018 
 

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às nove horas e trinta minutos, 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 Christian Moraes Pinheiro 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.º 061/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material medico hospitalar, para 
atender as Unidades de Saúde do Município de Camaçari-BA, a Pregoeira abriu a sessão informando o resultado da convocação do dia 12/11/2018: 
 
................................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 12/11/2018............................................................................................. 
 
(...) 
 

A Pregoeira iniciou a sessão informando o resultado da análise das documentações referentes aos itens 13 e 20 das licitantes arrematantes, com base no parecer técnico 
emitido pela Enfermeira da Secretaria de Saúde, Renata Silva Oliveira. 
 

ITEM LICITANTES RESULTADO DA ANÁLISE 
DETALHAMENTO DO MOTIVO DA 

REPROVAÇÃO 
13 NOBILE MEDICAL EIRELI-EPP APROVADO __- 

20 PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP REPROVADO 
Apresentou registro do ministério da saúde 
cancelado em 19.12.16 e o catalogo com 
produtos com seu registro vencido. 

 

Após a aprovação das documentações da licitante arrematadora do Item de 13 e como já se encontra habilitada no presente certame por atender às exigências do edital, está 
declarada vencedora, fica desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis para o item 13, e fica convocada a empresa CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 3º colocada no preço para o item 20. 

 (...) 
................................................................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 12/11/2018.......................................................................................... 
 

Informamos que o representante da licitante CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME (lote 20) atendeu a convocação em 
tempo hábil e apresentou documento referente ao item 20 bem como documentação de habilitação atualizada, portanto, sendo arrematante para este item, 
em tempo convoco amostra do item conforme solicitado em Edital que será encaminhado para analise e parecer técnico pela Assessoria Técnica da 
Secretaria de Saúde. 

 

Dessa forma a Pregoeira, encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

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>.  
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