
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE

SAUDE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS / Nº Processo:

011.605/2020)

 

     às 15:16:50 horas do dia 16/11/2020 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES NR

70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 011.605/2020 -

2020/027/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE BANHO E CADEIRAS DE RODA ADULTO).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cadeira de banho em aço inoxidável

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - Cadeira de Rodas Adulto (obeso)

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Cadeira de banho em aço inoxidável

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - Cadeira de Rodas Adulto (obeso)

 

    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:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/11/2020 09:59:28:272 ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS
PERSONALIZADOS COM  R$ 16.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/11/2020 09:59:28:272 ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS
PERSONALIZADOS COM  R$ 16.400,00

16/11/2020 Página 1 de 2



    No lote (1) - Cadeira de banho em aço inoxidável - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 16/11/2020, às 15:26:57 horas, no lote (2) - Cadeira de Rodas Adulto (obeso) -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 16/11/2020, às

15:40:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Cadeira de Rodas Adulto (obeso) - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 16/11/2020, às 15:40:05 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  ETP -  EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS

PERSONALIZADOS COM, no lote (2) - Cadeira de Rodas Adulto (obeso). O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista a impossibilidade de

redução do valor para adequação do mesmo ao estimado em nosso processo, conforme

mensagem registrada no Chat do Licitações-E.

 

    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.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Autoridade Competente

 

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
08.692.553/0001-64 ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COM
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