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RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA/BA torna
público o RESULTADO do Pregão Presencial n° 007/2020, que tem por objeto contratação
de empresa para aquisição de materiais permanentes hospitalares para as unidades
básicas de saúde, cadastrados na proposta 11651.488000/1190-05 do Ministério da Saúde.
Iniciada a Fase externa observa-se que os interessados foram convocados com a
divulgação do Edital. O edital cumpriu seus requisitos, o prazo não inferior a 08 (oito) dias
úteis para os interessados prepararem e apresentarem suas propostas.
Não foram apresentadas impugnações a presente Licitação.
O critério de julgamento foi menor preço por lote foi devidamente atendido na
sessão, bem como a possibilidade de abertura para lances verbais aos presentes credenciados.
As Propostas foram julgadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio segundo os critérios
legais, sendo considerada dentro do orçamento alçado e estimativa.
Julgada as propostas, após a fase de lances foi passada a Fase de Julgamento da
Habilitação.
Na fase de julgamento da Habilitação, segundo o Pregoeiro e Equipe de Apoio os
licitantes, apresentaram documentação regular.
Porquanto a isso, as empresas descritas foram habilitadas consideradas Vencedoras.
Diante do exposto, não havendo recursos interpostos, não tendo sido constatado
qualquer erro grosseiro ou similar, tendo sido todas as ressalvas já realizadas, informo quanto o
resultado da presente licitação, ADJUDICO o objeto às empresas: CONECT COMERCIAL
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.106.555-9, sediada à Avenida Paraguai, nº 1590, sala, Bairro
Centro, Aquidabã -SE, CEP 49.790-000, vencedora dos lotes: LOTE 01, no valor de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), LOTE 02, no valor de R$ 111.100,00 (cento e onze
mil e cem reais) e à empresa MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 13.163.794/0001-56, localizada na Rua Siriri, nº 430,
Centro, Aracaju, Sergipe, CEP 49.010-450, vencedora dos lotes: LOTE 03, no valor de R$
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9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), LOTE 04, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais), LOTE 05, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Encaminho o presente resultado a Vossa Excelência, o senhor PREFEITO
MUNICIPAL para conhecimento do julgamento do Pregoeiro, para, estando de acordo
proceder à devida homologação.

Paripiranga/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________________________
Marcos Aurélio Carregosa Lima
Pregoeiro Oficial
Port. 325/2019

Ciente das informações que instruem o processo licitatório, a qual
acolhe e ratifica os termos do Resultado e Adjudicação do Pregão em
epígrafe.

______________________________________
Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal
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