
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ PRODAM / Nº Processo: 05/2014)

 

     Às 15:43:33 horas do dia 10/02/2014 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

bairro PRACA 14 DE JANEIRO, da cidade de MANAUS - AM, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). GILSON TEIXEIRA DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

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

Processo: 05/2014 - 2014/05/2014 que tem por objeto Contratação de empresa para a

prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho (regulamentados pela NR-4), conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I, deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para a prestação de Serviços Especializados em

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (regulamentados pela NR-4),

conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste

Edital.

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para a prestação de Serviços Especializados em

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (regulamentados pela NR-4),

conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste

Edital.

 

    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

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/02/2014 12:01:04:649 MED MAIS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
LTDA ME  R$ 116.000,00

04/02/2014 17:12:08:074 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA  R$ 116.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2014 16:01:33:097 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA  R$ 115.950,00

07/02/2014 12:01:04:649 MED MAIS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
LTDA ME  R$ 116.000,00



disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 10/02/2014, às 16:12:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para a

prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho (regulamentados pela NR-4), conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I, deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 12/02/2014, às 13:06:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2014, às 13:06:10 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para a

prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho (regulamentados pela NR-4), conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I, deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação enviada para

analise atente aos requisitos do Edital e do Termo de Referência conforma analise feita pelo

elaborador do TR. No dia 17/02/2014, às 09:30:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/02/2014, às 09:30:42 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para a

prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho (regulamentados pela NR-4), conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I, deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi analisa a proposta de Preço pelo

Elaborador do Termo de Referência, o mesmo constatou que aos requisitos solicitados no

Edital e seus anexos.

 

    No dia 17/02/2014, às 09:30:42 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para a

prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho (regulamentados pela NR-4), conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I, deste Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa KELP SERVICOS MEDICOS LTDA com

o valor R$ 115.950,00.

 

    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.

 

GILSON TEIXEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 



TIAGO MONTEIRO DE PAIVA

Autoridade Competente

 

Proponentes:
03.072.191/0001-95 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA

09.557.452/0001-43 MED MAIS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME


