
Ata 074/2016 – Pregão Presencial 031/2016
Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para as Unidades de 

Saúde do Município.
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se na
sala treze do Centro Administrativo Municipal,  Rua Moisés Cantarelli,  nº 368, Restinga Sêca
(RS), a Pregoeira Marciane Medianeira de Souza Paim e a Comissão de Apoio, representada
pelos membros Ivanita Bordignon e Ana Paula Lewis Pereira, nomeados pelas Portarias nº 005,
006,  035 e 036/2016,  com a finalidade  de concluir  o  processo licitatório  Pregão Presencial
031/2016, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares para as unidades de saúde do
Município,  solicitado pela Secretaria  Municipal  de Saúde. A empresa  HOSPITALAR SILVANO
LTDA, habilitada condicionalmente para o item 11,  para que apresente nova documentação,
conforme o disposto na Ata nº 66/2016, bem como pedido de prorrogação de prazo conforme
protocolo  nº  2016/09/004304,  não  entregou  os  documentos  exigidos  dentro  dos  prazos
editalícios. Diante disso, Pregoeira e Comissão de Apoio contataram a licitante que ficou com a
segunda menor proposta para o item na sessão de lances,  qual seja,  a empresa LOGITEX
BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME. Por meio de seu representante legal, senhor Lauro Grillo
Ely,  esta  licitante  informou  não  ter  interesse  em  cobrir  o  menor  lance,  declinando  do  item
(comprovante  anexo  ao  processo).  Na  sequência,  contatou-se  a  empresa  MONTEIRO
ANTUNES  INSUMOS  HOSPITALARES  LTDA,  que  detinha  a  terceira  menor  proposta  no
certame,  a  qual  por  meio  da  sua  representante  legal  senhora  Sheila  Guterres  da  Silva,
manifestou  interesse  em  assumir  o  item.  Após  negociação,  a  licitante  manteve  o  valor  da
proposta inicial,  qual seja,  R$ 3.690,00.  Diante do exposto,  Pregoeira e Comissão de Apoio
declaram  vencedora  para  o  item  11  a  empresa  MONTEIRO  ANTUNES  INSUMOS
HOSPITALARES LTDA. Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata:

Pregoeira: Comissão de Apoio:

Marciane Medianeira de Souza Paim Ana Paula Lewis Pereira

Ivanita Bordignon
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