
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
04/2016 

ATA N. º 05/2016 
 
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, a 
Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 99/2017, sob a 
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais membros, 
reuniu-se, para a sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas das 
empresas habilitadas no processo de Concorrência Pública de Registro de Preços 
nº 04/2016, para “Aquisição de medicamentos e materiais clínicos”, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Abertas as propostas das licitantes 
habilitadas no certame, as mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão e 
os valores transcritos para o mapa comparativo de preços, em anexo. 
 
Durante as análises das propostas constatou-se a ocorrência de empate entre as 
empresas a seguir mencionadas nos seguintes itens: a) empresas Altermed e 
Dimaci/SC no item 08; b) empresas Inovamed e Promefarma nos itens 52, 53 e 54; c) 
empresas Comercial Cirúrgica Rioclarense e Dimaster no item 71 d) empresas 
Centermedi e Wam-Med no item 90; e) empresas Altermed, Dimaci/SC, Promefarma e 
Wam-Med no item 93; f) empresas Dimaci/SC e Dimaster no item 95; g) empresas 
Dimaci/SC e Marcofarma no item 119; h) empresas Centermedi, Dimaci/SC e 
Promefarma no item 121; i) empresas Centermedi e Inovamed no item 135; j) 
empresas Dimaci/SC e Life Center no item 180; k) empresas ILG e Inovamed no item 
339, l) empresas Comercial Cirúrgica Rioclarense e G.Gotuzzo no item 484, m) 
empresas G. Gotuzzo e Wel no item 526 e, n) empresas Litoralm e Veneza no item 
679. 
 
Estabelece-se a data do dia 13/03/2017 às 08h para a realização da sessão de 
desempate. Após a sessão será feita a análises das propostas, classificação ou 
desclassificação dos itens conforme apresentação das AFE´S e julgamento. Esta ata 
e o mapa comparativo de preços encontram-se disponíveis, também, no site do 
município www.vacaria.rs.gov.br e no mural. Nada mais havendo a relatar, eu 
Ronerson Bueno, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, encerro a 
sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitações. 
 

http://www.vacaria.rs.gov.br/

