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MUNICIPÍO DE COROMANDEL/MG
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar nº 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 110
Às 14:32:02 horas do dia 19 de Agosto de 2020 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos
membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que
tem como objeto: Aquisição de eletrodomésticos, mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos médico hospitalares e
odontológicos, materiais hospitalares e odontológicos, cadeiras odontológicas, matérias de limpeza e produção e higienização,
aparelhos de ar condicionado e bicicletas para atender a Unidade de Atenção Especializada, o Setor de Controle e Avaliação, para
estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica- UBS do município e Centro Odontológico da Secretaria Municipal de
Saúde, recursos de Emendas Parlamentares de n° 12157.307000/1150-03, 12157.307000/1160-01, 12157.30700/1170-01,
12157.307000/1170-10, 12157.307000/1170-11, 12157.307000/1170-12 e 12157.307000/1180-02, Resolução SES/MG n° 5978 de
23/11/2017, Convênio 1491001233/2019- SEGOV/AGE e Termo de Compromisso n° 3119301712201433411 do Ministério da Saúde,
com reserva de itens para participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas..
O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº
123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os
procedimentos relativos ao aludido pregão.
Reiniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

Histórico de propostas, lances e mensagens
Mensagens do Item 14
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Fornecedor: 19/08/2020 peço verificar o email enviado solicitando inclusive a reconsideração posto que a desclassificação foi indevida
22748
14:33:05
e a balança atende e inclusive consta complementar ao catalogo declaracao assinada pela fabricante do
produto com a divisao solicitada em edital.
Fornecedor: 19/08/2020 sr pregoeiro nao consegui registrar a intencao de recurso no site e inclusive enviamos email as 14,11hs para
22748
14:32:02
v.sa

Classificação Final do Item 14
Posição

Licitante

CNPJ

Melhor Oferta

1°

FAM LTDA

10.393.891/0001-47

R$ 1.260,00

2°

COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA

08.648.188/0001-90

R$ 1.294,01

3°

ATUANTE COMERCIAL LTDA

03.479.428/0001-57

R$ 1.299,99

4°

COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.

19.908.111/0001-29

R$ 1.380,00

Recursos do Item 14

Adjudicação
Fornecedor
Total Geral Adjudicado

Total Adjudicado
R$ 0,00

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor classificado em cada
lote ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi
publicada nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou
Edital.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:33:05 horas do dia 19 de Agosto de 2020 cuja ata foi lavrada pelo(a)
Pregoeiro(a).

https://portal.licitanet.com.br/pregao/ata/ata.html?pregao=13630&&ata=16524
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CAIRON DAIREL SILVA
Pregoeiro(a) Oficial
Autenticação: D46DB6657DBE8BF003E1258F01ED213C
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