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ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL 

                                                   PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019 

     PROCESSO Nº 113/2019 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2019, às 15h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial para procederem à análise, juntamente com a Unidade responsável, da avaliação dos preços propostos 

pela empresa ERBOLATO DIAGNÓSTICO para os lotes 1 e 2, dos quais a mesma participou referente ao Pregão Presencial supracitado, 

cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA ATENDER À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 Aberta a sessão, foi analisada a situação acima referida, aonde se chegou à conclusão que os preços ofertados pela 

proponente supracitada, estão em conformidade com os preços médios praticados no mercado, tendo em vista que os insumos utilizados 

nos exames são importados e o dólar tem oscilado crescentemente nos últimos 4 meses, na ordem de 7%.  Portanto, com base nestas 

informações, a Equipe de Apoio ao Pregão Presencial declara a empresa ERBOLATO DIAGNÓSTICO DIGITAL LTDA VENCEDORA dos 

lotes 1 e 2 deste certame. 

Pelo fato de não ter havido propostas para os lotes de nº 03 ao 48, estes restam DESERTOS, podendo vir a ser objeto de 

futuras licitações. 

Ficará aberto o prazo legal para interposição de recursos referentes às decisões proferidas na presente ata a partir da data 

de sua publicação. 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Equipe de Apoio 

ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos. 
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