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Licitação Pregão Eletrônico Nº 000019/2021 - 14/07/2021 - Processo Nº 029111/2020

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 15/09/2021

Tipo ATA CONVOCAÇÃO VII

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o Pregoeiro 
deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 016 de 03 de Fevereiro de 2021 e 
suas Alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e a 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no endereço 
eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 000019/2021, 
referente ao Processo nº 029111/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PADRONIZADOS - CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (CONSTANTES NA REMUME).
Inicialmente esse Pregoeiro e Equipe de Apoio informam que a empresa LTDAHOSPIDROGAS 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 61, não anexou no Sistema 
BLLCOMPRAS a Proposta de Preços em conformidade com os itens 12.5.6 "a, b, b.1, b.2, b.3" 
do Edital, deste modo fica a licitante DESCLASSIFICADA no item supramencionado. Em razão 
das desclassificação, fica a subsequente classificada convocada, sendo: DISK MED PÁDUA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA no item 61. Posterior, esse pregoeiro realizou a 
negociação no chat, pelo sistema eletrônico a contraproposta ao licitante que apresentou melhor 
preço nos itens, para que seja obtida a melhor proposta, conforme prevê os itens 11.7 e 11.8 do 
Edital, sendo que a licitante não retornou quanto a negociação. Após, foi solicitado a licitante 
classificados em 1º lugar em seus respectivo item, para que encaminhe sua PROPOSTA DE 
PREÇOS ATUALIZADA no prazo de ATÉ 12 (doze) horas exclusivamente pelo sistema da 
BLLCOMPRAS, em conformidade com os itens 12.5.6 "a, b, b.1, b.2, b.3" do Edital. Por fim, 
esse Pregoeiro suspende o certame para análise dos documentos de habilitação e no aguardo 
da Proposta de Preços Atualizada. Solicito que sejam sempre acompanhadas as mensagens 
que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitantes o 
acompanhamento do procedimento licitatório.
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