
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA - CONSELHO

REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA - (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA / Nº

Processo: 027/2020)

 

     às 14:00:36 horas do dia 10/02/2021 no endereço RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS

VIRGENS              111, 11 ANDAR, bairro CAMINHO DAS ARVORES, da cidade de

SALVADOR - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DENISE MARIA SOUZA

CARDOSO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para

realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 027/2020 -

2021/001/2021 que tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de

documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos,

empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados, que

possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou

digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de

coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de

coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
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menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 10/02/2021, às 14:11:58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e

movimentação de documentos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08.

 

    No dia 10/02/2021, às 14:11:58 horas, no lote 1 - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e

movimentação de documentos. - a empresa PA ARQUIVOS LTDA com o valor R$ 22.540,80

foi classificada na disputa do lote.

 

    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.

 

DENISE MARIA SOUZA CARDOSO

Pregoeiro da disputa

 

MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA

Autoridade Competente

 

JOEVAN SANTOS DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
02.763.833/0001-30 MELHOR DOC SERVICOS DE ARQUIVAMENTOS EIRELI

34.409.656/0001-84 PA ARQUIVOS LTDA

04.744.134/0001-78 SOS-COMUNICACAO E MARKETING LTDA
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