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ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO: 75 / 2015

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 38 / 2015

Objeto: Aquisição de sacola plástica utilizada na farmácia para entrega de medicamentos aos pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de

Saúde.

Preâmbulo

Às treze horas e trinta minutos do dia doze de maio de dois mil e quinze, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Baependi, o

pregoeiro e a equipe de apoio designados através da portaria 13/2014, para a sessão do pregão em epígrafe.

Credenciamento

Declarada aberta a sessão, o pregoeiro procedeu ao credenciamento do representante interessado, visando a verificação e

comprovação da existência dos respectivos poderes para formulação de lances e prática dos demais atos de atribuição do licitante. Em seguida, o

pregoeiro recebeu o(s) envelope(s) de proposta(s) e documentos de habilitação da(s) empresa(s) participante(s):

FORNECEDOR CPF / CNPJ REPRESENTANTE
JOAQUIM N.S.FILHO & CIA LTDA 06.006.708/0001-36 JOAQUIM NUNES DA SILVA FILHO

Com o consequente encerramento de recebimento de propostas, o pregoeiro declarou encerrada a etapa de credenciamento.

Registro do Pregão

Reiniciados os trabalhos, restaram definidos os licitantes que participarão da fase de lances em razão dos preços propostos, nos

termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das

propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de

valor. A sequencia de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Lote 1 - Sacola plástica - branco leitoso 25x35cm - pacote com 1000 unidades

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 JOAQUIM N.S.FILHO & CIA LTDA Classificado R$          20,1300

1ª RODADA DE LANCES - Lote   1 - Sacola plástica - branco leitoso 25x35cm - pacote com 1000 unidades
Data / Hora Fornecedor Valor
12/05/2015 14:05:29 JOAQUIM N.S.FILHO & CIA LTDA Declinou

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem de valor, assegurada as licitantes microempresas e

empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

Negociação

Em seguida, iniciou-se a negociação considerando a classificação anterior. Negociada a redução do preço da menor oferta, o

Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é aceitável por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme

apurado no processo de licitação.

Resultado da Negociação - Lote 1 - Sacola plástica - branco leitoso 25x35cm - pacote com 1000 unidades
Fornecedor Valor Vencido
JOAQUIM N.S.FILHO & CIA LTDA R$          20,0000

Habilitação
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JOAQUIM N.S.FILHO & CIA LTDA Habilitada

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricadas pelo Pregoeiro e pelos membros da

Equipe de Apoio e colocados a disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

Recursos

Foi questionado aos representantes das licitantes presentes sobre a intenção de recorrer das decisões deste certame. Porém,

nenhum dos representantes presentes manifestou interesse em interpor recurso. Assim foi lhes informado que, com esta falta de interesse, decaíram

do direito de recorrer, conforme art. XX do Inciso IV da lei 10.520.

Resultado

Lote Fornecedor Valor
1 - Sacola plástica - branco leitoso 25x35cm -

pacote com 1000 unidades

JOAQUIM N.S.FILHO & CIA LTDA R$          20,0000

Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor % Econ. Total

Encerramento

O presente pregão será encaminhado para análise jurídica, e posterior homologação e adjudicação. Nada mais havendo a tratar foi

lavrada a presente ata, que segue assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das licitantes.
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BAEPENDI, 12 de Maio de 2015.

____________________________________________________
LIANA BARBOSA SEIXAS

Membro da CPL

____________________________________________________
JULIANA CHRISTIANO PEREIRA MAGALHÃES

Membro da CPL

____________________________________________________
BRUNO SALOMÉ MÂNGIA PEREIRA

Membro da CPL

____________________________________________________
VINÍCIUS REIS LIMA

Membro da CPL

____________________________________________________
JORDANO ROCHA MACIEL

Presidente

____________________________________________________
DIEGO JOSÉ DE SOUZA MOREIRA

Pregoeiro

____________________________________________________
HENRIQUE DIAS FERREIRA

Pregoeiro

____________________________________________________
JOAQUIM N.S.FILHO & CIA LTDA
JOAQUIM NUNES DA SILVA FILHO
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