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Aviso de Pregão
Encontra-se aberto na Secretaria de Finanças e Planejamento da Prefeitura Municipal de
Duartina, Estado de São Paulo, Pregão Presencial nº 17/2018 que tem por objeto o Registro
de Preços de Medicamentos. O edital completo esta disponível para retirada por qualquer
interessado junto ao Paço Municipal situado a Rua Henrique Ortelã nº 127 – centro, Cep:
17.470-000, desta cidade de Duartina em dias de expediente desta Prefeitura, das 08:00 às
11:00 e das 13:00 às 16:00 horas e na internet através do site www.duartina.sp.gov.br. A
abertura dos envelopes ocorrerá às 09:00 horas do dia 20/08/2018, na sede desta
administração, localizada no endereço supramencionado. Outras informações serão
prestadas pelo telefone (14) 3282.8282.

DESPACHO
Processo n.º 41/2018
Pregão n.º 13/2018
Vistos estes autos licitatórios com o fim de apreciar os recursos administrativos neles
interpostos, com base e fundamento nas informações de 31.07.2018 do Sr. Pregoeiro em
conjunto com Equipe de Apoio, que acolho na íntegra e utilizo como motivação para
decidir, conheço do recurso administrativo interposto pela empresa Nacional Comercial
Hospitalar S.A. e, no mérito, lhe nego provimento; mantendo-se, inalteradamente, o
resultado do julgamento de classificação de que trata a Ata da Sessão de 24/07/2018, pelo
qual a empresa Plácido Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalar Eireli ME, foi
classificada em primeiro lugar, pelo critério de menor preço, para os itens 27 – cateter
feminino lubrificado nº 12 e 28 - cateter feminino lubrificado nº 10, na forma das regras
editalícias previstas para este público certame.Intime-se. Duartina, 01 de Agosto de 2018.
ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR - Prefeito Municipal.

