
Bruno Fraga <bfraga@fapex.org.br>

Re: Seleção Pública Eletrônica - Termo de Compromisso nº 009/2021 - Material
Hospitalar - HOSPMEV 
1 mensagem

Barbara Maria Parana da Silva Souza <bparana@ufba.br> 17 de novembro de 2021 09:50
Para: Bruno Fraga <bfraga@fapex.org.br>
Cc: Hamuel Felipe Ferreira Santos <hamuel.felipe@ufba.br>, Evandro Pereira Neto <evandro.neto@ufba.br>

Prezado Analista,
Estamos de acordo com os itens vencedores e quanto aos itens em desertos reanalisamos o
quantitativo e descrições (10, 19, 20, 44 e 47) e eles estão corretos.
Att

Prof. Dra. Bárbara Paraná 
Laboratório de Biologia Celular e Molecular 
Departamento de Zootecnia 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia 
Universidade Federal da Bahia 
Av. Adhemar de Barros, 500 - Ondina 
Tel: 71 3283-6757/ 98816-9507 

De: "Bruno Fraga" <bfraga@fapex.org.br> 
Para: "João Moreira" <jmcn@ufba.br>, "Barbara Maria Parana da Silva Souza"
<bparana@ufba.br>, "Antonio de Barros Trindade Neto" <antonio.trindade@ufba.br>, "Cleane
Pereira do Nascimento" <cleanepn@ufba.br>, "Hamuel Felipe Ferreira Santos"
<hamuel.felipe@ufba.br>, "evandro neto" <evandro.neto@ufba.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 14:02:10 
Assunto: Seleção Pública Eletrônica - Termo de Compromisso nº 009/2021 - Material
Hospitalar - HOSPMEV 

Boa tarde Prezados,

Acerca do processo licitatório (termo de compromisso nº 009/2021) para aquisição de material hospitalar. Após
análise da documentação, os licitantes participantes estão habilitadas para fornecimento do objeto, faltando o
parecer técnico da coordenação referentes às cotações enviadas (em anexo).

Abaixo segue o resumo do ocorrido na sessão:

Seleção Pública Eletrônica - Termo de Compromisso nº 0009/2021
Objeto do Certame: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material hospitalar para uso
veterinário para o Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia.
Quantidade de itens: 92
Abertura: 04/11/2021

Itens na qual não tiveram propostas:: 10, 19, 20, 44 e 47 (DESERTOS)

Demais itens cujo as empresas foram vencedoras: JD, MEDEFE, SOLMEDI, DIVIMED, MEDFLEX, MEDICAL,
CIMINA, NOVA ERA, GTMED, CORAMED, KANIA, VETSUL, REIS MED, TA INDUSTRIA, BRIT, DPNT 

OBS: LICITAÇÃO DESERTA: é quando a licitação é divulgada e não aparece nenhum interessado. 

Diante do exposto, fico no aguardo do parecer da coordenação dos itens vencedores, bem como da revisão das
descrições/quantitativos dos itens desertos. Caso tenha alguma inconsistência com relação a estes itens, gentileza
comunicar. 

Atenciosamente,
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________________________________________________________________
Bruno Fraga 
Analista de Projetos
Coordenação de Acompanhamento de Projetos (COOAP) 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)
End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba
CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil
Tel./Phone: +55 71 3183-8420
bfraga@fapex.org.br
contato@fapex.org.br/ www.fapex.org.br 

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao

tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve

usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.
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