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OBJETO DO PROCESSO

tlu
Pregao presenclal

PR28-2022-2
DE a

N[mero Proc6so2 L55 /2022
Data do Processo: 23/08/2022

Atender despesa
neuropsicologia, confo

com a contrataggo de empresa especializada para prestagao de servigos de sess6es de
rme especificaQoes e quantitativos constantes no Termo de Referencia em anexo.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA PREGAO PRESENCIAL

No dia 26109/2022 as 09:20 horas, reuniram-se os membros da Comissao de LicitagSo, designada pela(o) Decreto
No 089/2022, para julgamento das p-r9po!!as de prego das proponentes habilitadas para f6mecimeito e/ou exicugio dos
itens descritos no Processo Licitat6rio No 15512022 na modalidade de Preggo presencial. lnicialmente procedeu-se a
leitura do teor das propostas para estudo e andlise de prego e outros fatorei previstos no edital. Logo apbs julgadas as
propostas, a comissSo emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISsAo

11191dr,", :1"!19, uurificou-se o comparecimento da empresa: oRToTRAUMA cLtNIcA DE oRTopEDta E TRAUMAToLocTA s/c LTDA, CNpl
Nq 04.456.759/0001-34, representada neste ato por crcdencial o Sr. Luciauo da sllva Abreu, RG No 0460730193 sSp/BA, CpF Ne S71.974.075-
97.
Por atender aos ditames do Edital, a empresa licitante foi devidamente credenciada. Neste momento foram recolhidos os Envclopes: ,,1,,

Proposta de Pregos e "2" - Habilitaqao.
Ap6s o langamelto dos valores da proposta ofertada, o representante da empresa classificada manifestou que os valores apresentados na
proposta economica correspondem A realidade e pode cumprilos. Em sequ6ncia, deu-se inicio a Fase de lancei Verbais e negociaEio dircta. A
Iicitante oRToTRAUMA CLINICA DE ORTOPEDTA E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA, inscrita no cNpl sob no 04.456.759/0d-01-34, sagrou-sc
vencedora, com o valor total de R$ 180.000,00 (Cento e oltenta mll reals). Os documentos foram devidamente assinados ou rubricad"os pcla
Pregoeira e pela Equipe de Apoio, bem como pelo representante da empresa.

Participante: ORTOTRAUMA - CLIN|CA DE ORTOPED|A E TRAUMATOLOGTA S/C LTDA

Item Especifica9eo Qtd. Unidad Marca Valor Unit6rio Valor Tolal
1 SESSOES DE NEUROPSICOLOGII" 7.440,000 UND 125,000

Total Par cipante

180.000,00

180.000,00

- Nuda mais havendo a tratar, foi encerrada a reunieo de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelacomissao de Licitageo e pelos representantes das proponentes.

Brumado, 26l09/2ozz

Assinatura dos representantes das empresas que eativeram presentes na seasgo de julgamento:

Luciano da Silva Abreu

(ORTOTRAUMA " CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA)

Assinafura do pregoelro o dos membros da comissao qug esfiveram presentes.

DANIELA NEVES DE BRITO GARCIA/OUTROS

MEMBRO

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA

PRECOEIRO

MARGARITE ALMEIDA CASSEMIRO

MEMBRO
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