PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

3ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0028/2018
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, às onze horas e
dez minutos (11:10), reuniu-se a Pregoeira oficial deste Município, juntamente com a equipe de
apoio, nomeada pelo Senhor Prefeito, através do Decreto Municipal nº793/2018, formada pelos
membros abaixo assinados, para retomada da fase de lance do LOTE 002, do Pregão Presencial
Para Sistema de Registro de Preço 0028/2018, que tem por objetivo o registro de preço para
futuras aquisições de medicamentos e insumos hospitalares, atendendo a solicitação da
Secretaria de Saúde deste Município, que é regido pelas Leis 10.520/2002 e 8.666/93 e
alterações posteriores e realizado de acordo com as cláusulas do Edital-PP SRP 0028/2018 e
seus anexos aja visto a desclassificação da empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA

inicialmente classificada em primeiro lugar e declarada vencedora na sessão do dia 10/01/2019,
sendo que a desclassificação da referida empresa se deu por conta da recursa em apresentar a
proposta reformulada, mesmo após diversas convocações e solicitações, sendo a
desclassificação da citada proposta enquadrada no Art. 7º da Lei 10.520/2002. Aberto a sessão
a pregoeira informou que foi feita a convocação para esta sessão através do e-mail e da
publicação feita no DOM do dia 25/01/2/2019, para a retomada da fase de negociação e abertura
do envelope de habilitação da empresa classificada em segundo lugar. E informou também que
conforme julgamento do recurso apresentado pela mesma empresa referente ao LOTE 002 o
prefeito julgou improcedente e negou provimento ao mesmo, sendo mantida a classificação da
empresa DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no LOTE 002 no
valor global de R$ 816,252,00, a qual foi declarada vencedora na decisão publicada no
DOM na edição do dia 24/01/2019. Ato continuo não se fez presente na sessão nenhuma das
empresas já credenciadas na sessão anterior, sendo feito contato via telefone na manhã de hoje
com a empresa classificada em segundo lugar, sendo informado pelo representante que não iria
nenhum representante para essa sessão por questões não justificada. Tendo em vista o atraso
já ocorrido no processo por conta da empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES
E
ODONTOLOGICOS
IMPORTAÇÕES
E
EXPORTAÇÕES LTDA, resolve dar andamento a sessão e classificar a proposta da
empresa LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPIT. LTDA, no valor de R$
135.200,00, tendo em vista que o valor final ficou abaixo do estimado pelo município, ato
continuo procedeu a abertura do envelope de habilitação da empresa, sendo verificado que
apenas a certidão do FGTS encontrava-se vencida, todavia tendo em vista que a mesma estava
vigente na primeira sessão a do dia 28/12/2018, resolve proceder a consulta na internet para
garantir a celeridade do processo e não ser necessário abertura de prazo para apresentação da
certidão, aja visto todos os atrasos causados pela empresa desclassifica, sendo atestado sua
regularidade, logo tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital, resolve
declarada a empresa LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPIT. LTDA,
devidamente HABILITADA e VENCEDORA e ADJUDICA o objeto do lote 008 no valor de
R$ 135.200,00 (cento e trinta e cinco mil e duzentos reais). Na oportunidade a Pregoeira
registrou que, caso a empresa então declarada vencedora nesta data, não apresentar a
proposta reformulada ate dia 29/01/2019, a mesma será igualmente desclassificada e
sofrera as sanções prevista na lei 8.666/93 com base no Art. 7ºda Lei 10.520/2002. Nada
mais havendo a registrar, resolveu a Pregoeira dá por encerrada a reunião as 11:31hs, da qual
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para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa,
equipe de apoio e por mim Pregoeira e será publicada na integra no Diário Oficial do Município
para conhecimento de todos. Araci – Ba, 25 de Janeiro de 2019.

Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeiro oficial

Maria Tereza Ramos Oliveira
Equipe de Apoio
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