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Prefeitura Municipal de
Araci publica:
• Ata de Abertura e Julgamento do Processo de Licitação Pregão
Presencial Para Sistema de Registro de Preço Nº 011/2019SRP aos
onze (11) dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove.

Gestor - Antonio Carvalho Da Silva Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça da Conceição, 04

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VO/ZQLVLZ1WEG33PMKY8UQ

Quinta-feira
11 de Julho de 2019
2 - Ano - Nº 3793

Araci

Atas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019SRP
Aos onze (11) dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos
(09:20), reuniu-se a Pregoeira oficial deste Município, juntamente com a equipe de apoio, nomeada pelo
Senhor Prefeito, através do Decreto Municipal nº1109/2019, formada pelos membros abaixo assinados,
para abertura e julgamento da documentação de habilitação e propostas de preços, referentes ao
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço 011/2019, que tem por objetivo o registro de
Registro de preços para FUTURAS aquisições de REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATORIO,
para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saúde conforme anexo I.que é regido pelas
Leis 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores e realizado de acordo com as cláusulas do EditalPP SRP 11/2019 e seus anexos. foi enviado via e-mail para as empresas que solicitaram após a devida
publicado no Diário Oficial do Município, sendo dada a devida publicidade. Contudo, apenas manifestou
interesse em participar do certame às empresas:
Nº EMPRESA/ENDEREÇO
REPRESENTANTE
ME/EPP
1
DIVIMED
COMERCIO
DE
PRODUTOS FELIPE
PINTO
CARAPIÁ NÃO
HOSPITALARES LTDA sediada Estrada Velha BASTOS SANTANA, portador
da Muriçoca, Loteamento Vila Mariza, L6, Nº 9 do RG nº 12.871.809-90,
ED. São Miguel Arcanjo, Sala 09, Pau da Lima, representante.
Salvador
–
BA
inscrita
no
CNPJ
02.421.679/00001-18.
Foram os documentos repassados para os presentes para vista e assinatura, a seguir foi aberta
apalavra aorepresentante da empresa onde o mesmo não tive interesse em se manifestar qualquer
alegação. Ato continua foi aberto o envelope da proposta de preço visitado pela Pregoeira e equipe de
apoio,sendo inicialmente registrado os seguinte valor do lote:
LOTE 001
EMPRESA
V. INICIAL
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
420.903,37
Em segunda foia proposta de preço repassada para o representante da empresa e depois de visitada
foi aberto a palavra para o seu representantenão sendo apresentado nenhuma manifestação, apenas
tendo a empresa registrado que alguns valores encontra-se com a unidade de medida cotada de forma
equivocada, sendo informado pelo representante que na fase de lances daria os descontos
necessários. APREGOEIRAresolve suspender a sessão para analise detalhada dos quantitativo da
proposta da empresaas 10:15 devendo retornar as 11;30 minutos. Após o retorno resolve classificar a
proposta para a fase de lances por estar de acordo com as exigências do edital, TODAVIA foi informado
que apenas classificaria para a fase de habilitação se o valor final ofertado ficar abaixo do estimado
pelo município, assim como em virtude da urgência para adquirir os itens resolve da andamento ao
certame aja visto que foi dado a devida publicidade, porem apenas uma empesa se fez presente, sendo
registrado os seguintes valores.
EMPRESA
V. INICIAL 1ª RODADA
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
420.903,37 186.300,00
Findada a fase de lances foi classificada em primeiro lugar no LOTE 001 a empresa DIVIMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R$ 186.300,00 aja visto que o valor
final ofertado ficou abaixo do estimado pelo município. Ato continuo foi aberto o envelope de habilitação
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da empresa classificada no lote 001 lugar, a empresaDIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. Adiante os achando em conformidade com as exigências do edital resolve
declarar HABILITADA todas as empresas. Em seguida foram os documentos repassados para os
licitantes presentes, e posteriormente aberto a palavra, não sendo registrado nenhum questionamento.
Ato continuo foi declarada VENCEDORA e ADJUDICADO o objeto do LOTE 001 a empresa DIVIMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R$ 186.300,00.Em segunda a
pregoeira solicitou que as empresas apresentem a proposta reformulada num prazo de 24hs, devendo
ser enviado o arquivo em formato de word ou excel para ser apensado a ata de registro de preço. Foi
nominalmente perguntado se teriam intenção de interpor recurso, sendo negado por todos. Nada mais
havendo a declarar, resolve dá por encerrada a sessão as 11:49min, para fins de direito lavrou-se a
presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa, equipe de apoio e por mim Pregoeira.
Araci – Ba, 11 de julhode 2019

Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira

Danilo da Silva Reis
Equipe de Apoio

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FELIPE PINTO CARAPIÁ BASTOS SANTANA,
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