
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: 114/2018)

 

     às 10:43:28 horas do dia 17/07/2018 no endereço RUA SAO JORGE, 135-BRASILEIA,

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

BARBARA DE CASTRO LAS CASAS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

114/2018 - 2018/74/2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, com participação ampla e exclusiva de

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

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Lote 01

Lote (2) - Lote 02

Lote (3) - Lote 03

Lote (4) - Lote 04

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Lote 01

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/07/2018 17:33:48:882 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.  R$ 153.204,88

16/07/2018 17:58:14:159 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 280.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/07/2018 08:19:08:959 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 1.609,02

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/07/2018 08:19:08:959 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 2.460,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/07/2018 17:33:48:882 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.  R$ 25.252,49

16/07/2018 17:58:14:159 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00
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Lote (2) - Lote 02

Lote (3) - Lote 03

Lote (4) - Lote 04

 

    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 17/07/2018, às 11:45:36 horas, no lote (1) - Lote 01 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 23/07/2018, às 10:24:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/07/2018, às 10:24:02 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 OLYMPUS OPTICAL  DO

BRASIL LTDA, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. De igual forma,

sendo a documentação complementar submetida à análise técnica, esta foi aprovada. Pelo

exposto, declara-se vencedora do item a empresa OLYMPUS OPTICAL  DO BRASIL LTDA.

No dia 26/07/2018, às 11:42:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:42:52 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 em Edital e, não sendo verificada qualquer manifestação de interposição de

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

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2018 17:33:48:882 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.  R$ 153.204,88

16/07/2018 17:58:14:159 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 280.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 08:19:08:959 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 1.609,02

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 08:19:08:959 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 2.460,78

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2018 17:33:48:882 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.  R$ 25.252,49

16/07/2018 17:58:14:159 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00
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instrumento convocatório, o objeto do item será adjudicado à empresa vencedora

OLYMPUS OPTICL DO BRASIL.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:42:52 horas, no lote (1) - Lote 01 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL

LTDA. com o valor R$ 153.204,60.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:47:58 horas, no lote (2) - Lote 02 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 20/07/2018, às 09:46:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (2) - Lote 02 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:56:37 horas, no lote (3) - Lote 03 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 20/07/2018, às 09:46:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (3) - Lote 03 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:44:19 horas, no lote (4) - Lote 04 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 23/07/2018, às 10:25:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/07/2018, às 10:25:14 horas, no lote (4) - Lote 04 -  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 OLYMPUS OPTICAL  DO

BRASIL LTDA, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. De igual forma,

sendo a documentação complementar submetida à análise técnica, esta foi aprovada. Pelo

exposto, declara-se vencedora do item a empresa OLYMPUS OPTICAL  DO BRASIL LTDA.

No dia 26/07/2018, às 11:43:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:43:11 horas, no lote (4) - Lote 04 -  a situação do lote foi

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

estabelecido em 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 será adjudicado à empresa vencedora

OLYMPUS OPTICL DO BRASIL.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:43:11 horas, no lote (4) - Lote 04 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL
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LTDA. com o valor R$ 25.252,44.

 

    No dia 20/07/2018, às 09:46:47 horas, o Pregoeiro da licitação - BARBARA DE CASTRO

LAS CASAS - desclassificou o fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no lote (2) -

Lote 02. O motivo da desclassificação foi: A Empresa SALVI LOPES & CIA LTDA - ME. foi

convocada para apresentar proposta e documentos de habilitação conforme preconizado no

EDITAL, porém passado o prazo estabelecido, de 02 (dois) dias úteis, a mesma não se

manifestou a respeito, devendo portanto ser desclassificada para o item conforme

preconizado em Edital.

 

    No dia 20/07/2018, às 09:46:57 horas, o Pregoeiro da licitação - BARBARA DE CASTRO

LAS CASAS - desclassificou o fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no lote (3) -

Lote 03. O motivo da desclassificação foi: A Empresa SALVI LOPES & CIA LTDA - ME. foi

convocada para apresentar proposta e documentos de habilitação conforme preconizado no

EDITAL, porém passado o prazo estabelecido, de 02 (dois) dias úteis, a mesma não se

manifestou a respeito, devendo portanto ser desclassificada para o item conforme

preconizado em Edital.

 

    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.

 

BARBARA DE CASTRO LAS CASAS

Pregoeiro da disputa

 

JOAO LUIZ TEIXEIRA

Autoridade Competente

 

ANA LUIZA DE JESUS LIMA

Membro Equipe Apoio

 

GABRIELA MOULLIN MESSIAS COQUEIRO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
04.937.243/0001-01 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.

82.478.140/0001-34 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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