
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE CAMACARI - COMISSãO DE LICITAçãO - (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE CAMACARI / Nº Processo: 00427.11.07.611.2018)

 

     às 14:39:47 horas do dia 05/11/2018 no endereço R FRANCISCO DRUMOND-SN C

ADMINISTRATIVO, bairro SEDE, da cidade de CAMACARI - BA, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). MONIQUE DE JESUS FONSECA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 00427.11.07.611.2018 - 2018/138/2018 que tem por objeto Registro de Preço

para aquisição de ortoftaldeido e fita teste, para atender as Unidades de Saúde do municipio

de Camaçari-BA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ORTOFTALDEIDO & FITA TESTE.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ORTOFTALDEIDO & FITA TESTE.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 05/11/2018, às 14:51:04 horas, no lote (1) - ORTOFTALDEIDO & FITA TESTE. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/11/2018, às 16:47:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2018, às 16:47:34 horas, no lote (1) - ORTOFTALDEIDO & FITA TESTE. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/11/2018 09:32:17:018 LABMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 97.099,50

Data-Hora Fornecedor Lance

05/11/2018 09:32:17:018 LABMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 97.099,50
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A Pregoeira e sua equipe de apoio analisaram os documentos de habilitação  da empresa e

procederam com a habilitação, por atender às exigências do edital, sendo declarada

vencedora para o lote 01.Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar,

a Pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos. No dia 21/11/2018, às 16:53:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2018, às 16:53:50 horas, no lote (1) - ORTOFTALDEIDO & FITA TESTE. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

Pregoeira, à luz dos elementos que integram o presente processo, de acordo com os

critérios fixados no PREGÃO N.º 0138/2018 (Eletrônico) ? COMPEL, nos termos da

legislação em vigor e não havendo interposição de recurso.

 

    No dia 21/11/2018, às 16:53:50 horas, no lote (1) - ORTOFTALDEIDO & FITA TESTE. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LABMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 94.167,50.

 

    No dia 18/10/2018, às 09:01:25 horas, a autoridade competente da licitação - ANA PAULA

SOUZA SILVA - substitui o Pregoeiro JUSSARA SOUZA DE OLIVEIRA. O motivo da

alteração foi o seguinte: Para dá prosseguimento ao certame.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MONIQUE DE JESUS FONSECA

Pregoeiro da disputa

 

ANA PAULA SOUZA SILVA

Autoridade Competente

 

ALINE OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA

Membro Equipe Apoio

 

WADNA CHEILE MELO DA COSTA

Membro Equipe Apoio

 

VANUZIA DA SILVA GUEDES

Membro Equipe Apoio

 

ARICELE GUIMARAES MACHADO
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Membro Equipe Apoio

 

PRISCILA LINS DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
04.239.658/0001-01 LABMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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