
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO -

CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO /

Nº Processo: 109/2018)

 

     às 10:06:54 horas do dia 13/07/2018 no endereço RUA SAO JORGE, 135-BRASILEIA,

bairro BRASILEIA, da cidade de BETIM - MG, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

109/2018 - 2018/72/2018 que tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual

aquisição de container / botijão para nitrogênio 20 litros - Dermatologia, com participação

exclusiva de Microempresas (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Lote 01

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Lote 01

 

    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 13/07/2018, às 11:09:38 horas, no lote (1) - Lote 01 -  a situação do lote foi

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 14:20:53:480 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA
LTDA-M  R$ 10.710,00

12/07/2018 21:10:26:548 DOUGLAS CORDEIRO - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 10:23:09:301 DOUGLAS CORDEIRO - ME  R$ 9.086,23

09/07/2018 14:20:53:480 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA
LTDA-M  R$ 10.710,00
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alterada para: arrematado. No dia 18/07/2018, às 09:17:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:17:36 horas, no lote (1) - Lote 01 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da

proposta e documentação de habilitação enviada pela empresa arrematante, verificou-se a

regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no Edital, declara-se

vencedora do item 01 a empresa DOUGLAS CORDEIRO ME. No dia 20/07/2018, às

08:29:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/07/2018, às 08:29:42 horas, no lote (1) - Lote 01 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em observância ao prazo

estabelecido no Edital e, não sendo verificada qualquer manifestação de interposição de

Recurso em face da decisão que declarou o vencedor do certame, nos termos do

instrumento convocatório, o objeto do item 01 será adjudicado à empresa vencedora

DOUGLAS CORDEIRO ME.

 

    No dia 20/07/2018, às 08:29:42 horas, no lote (1) - Lote 01 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DOUGLAS CORDEIRO - ME com o

valor R$ 9.084,00.

 

    No dia 19/07/2018, às 14:18:11 horas, a autoridade competente da licitação - JOAO LUIZ

TEIXEIRA - substitui o Pregoeiro THASSIA ALEXANDRA RODRIGUES. O motivo da

alteração foi o seguinte: A pregoeira Thassia Alexandra Rodrigues encontra-se em gozo de

férias.

 

    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.

 

VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

JOAO LUIZ TEIXEIRA

Autoridade Competente

 

GABRIELA MOULLIN MESSIAS COQUEIRO

Membro Equipe Apoio

 

ANA LUIZA DE JESUS LIMA
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Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
27.176.482/0001-91 DOUGLAS CORDEIRO - ME

09.426.307/0001-23 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-M
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