
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.00095/2018)

 

     às 10:33:37 horas do dia 05/07/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

09.00095/2018 - 2018/075/2018 que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada

na prestação de serviços oftalmológicos para 1.000 (mil) consultas, visando atender à

Secretaria Municipal de Educação  SEMED.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços oftalmológicos

para 1.000 (mil) consultas, visando atender a Secretaria Municipal de Educação -SEMED,

em especial  alunos da Educação  Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e

Adultos/EJA, da Rede Municipal de Ensino, conforme termo de referência.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços oftalmológicos

para 1.000 (mil) consultas, visando atender a Secretaria Municipal de Educação -SEMED,

em especial  alunos da Educação  Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e

Adultos/EJA, da Rede Municipal de Ensino, conforme termo de referência.

 

    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

04/07/2018 17:13:57:739 SOL SERVICOS DE OFTALMOLOGIA LTDA  R$ 73.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/07/2018 17:13:57:739 SOL SERVICOS DE OFTALMOLOGIA LTDA  R$ 73.000,00
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    No dia 05/07/2018, às 10:51:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços oftalmológicos para 1.000 (mil) consultas, visando atender a

Secretaria Municipal de Educação -SEMED, em especial  alunos da Educação  Infantil,

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/EJA, da Rede Municipal de Ensino,

conforme termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/07/2018, às 11:05:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2018, às 11:05:23 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços oftalmológicos para 1.000 (mil) consultas, visando atender a

Secretaria Municipal de Educação -SEMED, em especial  alunos da Educação  Infantil,

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/EJA, da Rede Municipal de Ensino,

conforme termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro empresa SOL SERVICOS DE OFTALMOLOGIA

LTDA, vencedora no lote 01, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2, 10.2.1, 10.2.2,

10.3, 10.4 e 10.5 do edital. No dia 11/07/2018, às 12:45:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/07/2018, às 12:45:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços oftalmológicos para 1.000 (mil) consultas, visando atender a

Secretaria Municipal de Educação -SEMED, em especial  alunos da Educação  Infantil,

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/EJA, da Rede Municipal de Ensino,

conforme termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e

XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3, 10.4 e 10.5 do edital.

 

    No dia 11/07/2018, às 12:45:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços oftalmológicos para 1.000 (mil) consultas, visando atender a

Secretaria Municipal de Educação -SEMED, em especial  alunos da Educação  Infantil,

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/EJA, da Rede Municipal de Ensino,

conforme termo de referência. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa SOL SERVICOS DE OFTALMOLOGIA LTDA com o valor R$

73.000,00.
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    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.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
00.898.428/0001-01 SOL SERVICOS DE OFTALMOLOGIA LTDA
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