
13/08/2021 DOM - Diário Oficial do Município

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/740 1/2

Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021.

  Acesse a Edição

PREGÃO ELETRÔNICO: ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 - ADJUDICAÇÃO -
HOMOLOGAÇÃO

Edição: 6330 | 1ª Edição | Ano XXVII | Publicada em: 12/08/2021
SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
 

Processo nº: 01.031815.21.74
Objeto: Prestação de serviço de realização de exames laboratoriais e de imagem.
 

Lote (1) - Exames Laboratoriais
 

Em 30/07/2021, o licitante SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A, foi o arrematante do lote com o valor
ofertado de R$75.555,00.
Verificada a documentação do licitante SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado
para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A.
 

Em 05/08/2021, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor
global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA
DIAGNOSTICA S/A, foi declarada vencedora do certame.
 

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à
empresa SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A no valor global estimado ofertado de R$75.555,00 (setenta
e cinco mil e quinhentos e cinqüenta e cinco reais).
 

Lote (2) - Exames De Imagem
Em 30/07/2021, o licitante INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$211.664,00.
Verificada a documentação do licitante INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$14.391,39 (catorze mil e trezentos e noventa e um reais e trinta e
nove centavos) no valor ofertado.
Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado
para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.
 

Em 05/08/2021, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor
global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, foi declarada
vencedora do certame.
 

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à
empresa INSTITUTO HERMES PARDINI S/A no valor global estimado ofertado de R$197.272,61 (cento e noventa e sete mil e
duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).
 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.
 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro
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Processo nº: 01.031815.21.74
Objeto: Prestação de serviço de realização de exames laboratoriais e de imagem.
Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na proposta
comercial apresentada, o objeto desta licitação às seguintes empresas:
 

Lote (1) - Exames Laboratoriais
 

EMPRESA: SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A
CNPJ: 16.740.086/0001-29
VALOR GLOBAL: R$75.555,00 (setenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais).
 

Lote (2) - Exames De Imagem
EMPRESA: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ: 19.378.769/0001-76
VALOR GLOBAL: R$197.272,61 (cento e noventa e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).
 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

 

Processo nº: 01.031815.21.74
Objeto: Prestação de serviço de realização de exames laboratoriais e de imagem.
Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus anexos, para que produza seus
efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à:
 

Lote (1) - Exames Laboratoriais
 

EMPRESA: SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A
CNPJ: 16.740.086/0001-29
VALOR GLOBAL: R$75.555,00 (setenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais).
 

Lote (2) - Exames De Imagem
EMPRESA: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ: 19.378.769/0001-76
VALOR GLOBAL: R$197.272,61 (cento e noventa e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).
 

Breno Seroa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

 

 

  Voltar

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG


