
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA PI - PREFEITURA

MUNICIPAL DE JOAO COSTA PI - (PI)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA PI / Nº Processo:

037)

 

     às 10:49:18 horas do dia 06/07/2022 no endereço RUA JOSE PAULINO DE OLIVEIRA

                SN, bairro CENTRO, da cidade de JOAO COSTA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ERICARLOS TELES PEREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

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

Processo: 037 - 2022/008 que tem por objeto Registro de Preços para futura eventual

Contratação de prestação de serviços de laboratório para confecção de próteses dentárias

(totais e parciais), visando garantir acesso integral às ações de saúde bucal aos usuários do

Sistema Único de Saúde, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de

João Costa  PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e

seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Registro de Preços para futura eventual Contratação de prestação de serviços de

laboratório para confecção de próteses dentárias (totais e parciais), visando garantir acesso

integral às ações de saúde bucal aos usuários do Sistema Único de Saúde, coordenado pela

Secretaria Municipal de Saúde do

Município de João Costa � PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos.

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

 

Lote (1) - Registro de Preços para futura eventual Contratação de prestação de serviços de

laboratório para confecção de próteses dentárias (totais e parciais), visando garantir acesso

integral às ações de saúde bucal aos usuários do Sistema Único de Saúde, coordenado pela

Secretaria Municipal de Saúde do

Município de João Costa � PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/07/2022 10:29:24:645 T XAVIER & A ODONTOLOGIA LTDA  R$ 164.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/07/2022 11:03:53:795 T XAVIER & A ODONTOLOGIA LTDA  R$ 162.360,00
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    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 06/07/2022, às 11:07:35 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

eventual Contratação de prestação de serviços de laboratório para confecção de próteses

dentárias (totais e parciais), visando garantir acesso integral às ações de saúde bucal aos

usuários do Sistema Único de Saúde, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde do

Município de João Costa � PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No

dia 06/07/2022, às 11:19:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/07/2022, às 11:19:04 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

eventual Contratação de prestação de serviços de laboratório para confecção de próteses

dentárias (totais e parciais), visando garantir acesso integral às ações de saúde bucal aos

usuários do Sistema Único de Saúde, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde do

Município de João Costa � PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação

do Edital, DECLARO a empresa

T XAVIER & A ODONTOLOGIA LTDA, como VENCEDORA do referido lote, nos termos do

Item 9.20 do edital. No dia 13/07/2022, às 17:47:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/07/2022, às 17:47:28 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

eventual Contratação de prestação de serviços de laboratório para confecção de próteses

dentárias (totais e parciais), visando garantir acesso integral às ações de saúde bucal aos

usuários do Sistema Único de Saúde, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde do

Município de João Costa � PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da

empresa declarada vencedora, ADJUDICO o presente Lote à empresa

T XAVIER & A ODONTOLOGIA LTDA.

 

    No dia 13/07/2022, às 17:47:28 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

eventual Contratação de prestação de serviços de laboratório para confecção de próteses

dentárias (totais e parciais), visando garantir acesso integral às ações de saúde bucal aos
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usuários do Sistema Único de Saúde, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde do

Município de João Costa � PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa T XAVIER & A ODONTOLOGIA LTDA com o valor R$ 162.360,75.

 

    No dia 14/07/2022, às 08:10:25 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE

NETO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

ERICARLOS TELES PEREIRA

Pregoeiro da disputa

 

JOSE NETO DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

JOCIEL GOMES DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
33.744.865/0001-11 T XAVIER & A ODONTOLOGIA LTDA
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