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Tipo ATA FINAL

Aos vinte e oito 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 
2021 e 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 000026/2021, 
referente ao Processo nº 001891/2021, objetivando a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO  PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Inicialmente cabe 
mencionar, que na convocação contante na Ata divulgada no dia 27/09/2021, somente a licitante
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP no item 1 
juntou a proposta de preços atualizada no sistema da BLLCOMPRAS, em conformidade com o 
item 12.5.6 "a" do edital. Assim, ficando a licitante ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS 
E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI no item 02 DESCLASSIFICADA. 
Com isso foi convocada a licitante subsequente no referido item B BICALHO COMERCIO 
ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP no item 2. Posterior a isso, 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. Antes da 
solicitação da Proposta a licitantes classificados em 1º lugar no item 02, que encaminhou sua 
PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA pelo sistema da BLLCOMPRAS, em conformidade 
com o item 12.5.6 "a" do edital. Em seguida, foi comunicado aos licitantes quanto ao julgamento 
da HABILITAÇÃO, por já estar ultrapassado a fase recursal. Assim sendo, fica(m) declarada(s) 
vencedora(s) a(s) empresa(s): CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI 
EPP nos lotes 1, 2, 3 e 4 no valor total de R$ 125.566,00 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e 
sessenta e seis reais),sendo-lhe(s) adjudicado(s) o(s) respectivo(s) item(ns)/lote(s). O valor total 
do certame é de R$ 125.566,00 cento e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais.
Dessa forma, foi encerrada a sessão e encaminhamos os autos à Procuradoria Geral Municipal 
para vistas quanto a homologação.
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