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Licitações

ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 024-2022. Às nove horas do dia dois do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte e dois, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia, realizou-se a
sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação,
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Futura Prestação de Serviços
de Moldagem, Confecção e Instalação de Próteses Odontológicas Removíveis, Incluindo Material e Mão de Obra Especializada.
Iniciando a sessão a pregoeira informou que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura,
podendo ser prorrogada de acordo com a previsão legal. Presentes o Sr Welerson Michel Almeida Freitas representante da empresa
ODONTO PRÓTESE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA EIRELI, a Pregoeira Srª. Micaelle da Silva Miranda e membros
que esta subscreve. Dando início à sessão, a pregoeira solicitou a documentação de credenciamento das empresas presentes. De posse
dos documentos apresentados, a pregoeira verificou que a empresa ODONTO PRÓTESE LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA EIRELI apresentou toda a documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada
para o certame na pessoa de Welerson Michel Almeida Freitas.
EMPRESA CREDENCIADA
ODONTO PRÓTESE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA EIRELI, estabelecida na Rua Dr. Valdir Silveira, 704, Santo
Antônio, Mato Verde/MG inscrita no CNPJ sob n° 21.677.530/0001-49, neste ato representada pelo Sr Welerson Michel Almeida
Freitas, CPF n° 013.972.606-37.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – propostas de preços e 01 – Habilitação. Em seguida, a pregoeira abriu os
envelopes contendo as propostas de preços das empresas participantes. Ato contínuo, registrou preços das empresas, dando início à
rodada de lances, obtendo os seguintes resultados:
Valor Global
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
MADESC COMÉRCIO EIRELI – ME
174.000,00
165.000,00
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço por Global, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que as mesmas atenderam todas as
exigências do Edital. Assim, resolveu a pregoeira registrar os preços do objeto do certame para as Empresas: ODONTO PRÓTESE
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA EIRELI, estabelecida na na Rua Dr. Valdir Silveira, 704, Santo Antônio, Mato
Verde/MG inscrita no CNPJ sob n° 21.677.530/0001-49, neste ato representada pelo Sr Welerson Michel Almeida Freitas, CPF n°
013.972.606-37. Em razão disso, a pregoeira resolveu registrar a ATA para o objeto do certame as Empresas supracitadas. Consultados
os representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados pela pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, os representantes
presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a
relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que,
após lido e achado conforme, segue assinado pela pregoeira e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
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