
   

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO 

ATA Pregão Presencial Nº. 07/2016 

 

Às 08:40 horas do dia 14/07/2016, na sala de Licitações, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 
700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes, 
contendo a proposta de preço e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame 
licitatório na modalidade de Pregão Presencial em referência, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM RENAL PORTÁTIL PARA ACESSO VENOSO/VASCULAR, RELACIONADO AO 
PROGRAMA TRANSFERÊNCIA N.º 0000016460, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA N.º 0000017831, FIRMADO 
COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DOS RECURSOS DO FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Presente o pregoeiro Jean Messias Rodrigues Vargas, bem como a equipe 
de apoio: 
 

Equipe de Apoio 

SILVIA SAUL MUSEKA 

Que esta subscrevem designados pela Portaria nº. 1895/2016. Presente também, o 
representante da sociedade empresária licitante, conforme abaixo: 

Empresa Participante (Credenciada) 

BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP 

Representada respectivamente por seu representante: 

Representantes (Credenciados) 

MORRIS KRIS LICHTMAN 

Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação. 
Em seguida o pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preços e realizou a classificação da 
empresa, cujos valores foram os seguintes: 

 

 

Item Descrição  Fornecedor Nome Razão Valor  

01 Ultrassom portátil para 
acesso venoso/vascular,  
Para inserção de cateteres 
arteriais e venosos e 
também visualizações de 
plexos nervosos. 

BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E 
IMPORTACAO LTDA - EPP 

R$87.700,00 

Em continuidade ao certame abriu-se a fase de e negociação direta com a licitante classificada 
conforme os critérios estabelecidos no edital. 



  
Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da 

licitante, a qual após a apreciação dos documentos mostrou-se em conformidade com as exigências do 
edital. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu declarar vencedor: 
 

Lote Fornecedor Valor Unitário Valor Negociado 

 4050592 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E 
IMPORTACAO LTDA - EPP 
 

R$87.700,00 R$86.900,00 
 

 

Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada a sessão. Lavrei a presente ata que após lida, será por todos assinada. 

 

 
  

JEAN MESSIAS RODRIGUES 
VARGAS 

Pregoeiro Oficial 

  

 

 
 

 

  

SILVIA SAUL MUSEKA 

Equipe de Apoio 

 

 

 


