PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 25/2018.

Processo: 240/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº28150003
- PROPOSTA Nº 11768545000/1140-02, NO VALOR DE R$ 119.850,00, PARA ATENDER OS ESFS E
CENTRO DE SAÚDE.
1- Abertura da Sessão
Às 09:30 horas do dia 29 de maio de 2018, reuniram-se do Departamento de Licitação da Prefeitura
Municipal de Presidente Bernardes, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 7567 de
22/01/2018, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial nº 29, tipo
menor preço por item, inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase
de credenciamento.

2- Credenciamento
Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou o seu representante que apresentasse os
documentos exigidos no item 4 do Edital, Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foi
considerada a empresa abaixo, com seu respectivo representante:
Fase: Credenciamento - Encerrada – Em Documento “Histórico do Pregão” Anexo

3- Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes
Em seguida o Pregoeiro solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno
atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os
envelopes nº1 contendo a Proposta e o nº 2 contendo a habilitação. Após o credenciamento, iniciou o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio a abertura dos envelopes contendo as Propostas.
4- Da Classificação das Propostas
Abertos todos os envelopes contendo as propostas o Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao conteúdo
das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio
passaram à análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital.

Fase: Proposta - Encerrada– Em Documento “Histórico do Pregão” Anexo

5- Dos Lances por item
Fase: Lances – Encerrados – Em Documento “Histórico do Pregão” Anexo

Rodada de Negociação
Terminada a Etapa de Lances, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:
Fase: Negociação – Encerrados – Em Documento “Histórico do Pregão” Anexo
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6- Da Habilitação
Após a classificação provisória das licitantes, passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação
das primeiras colocadas, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a
verificação da documentação.
Analisada a documentação o Pregoeiro HABILITOU as empresas vencedoras
O Pregoeiro declara as vencedoras e CLASSIFICANDO-AS DEFINITIVAMENTE conforme o quadro
demonstrativo abaixo, em ordem crescente de preços por item:
Fase: Classificação Definitiva – Encerrados – Em Documento “Histórico do Pregão” Anexo

7- Da fase de Apresentação de Recurso
Após a classificação definitiva dos vencedores, o Pregoeiro avisou que o licitante que quisesse interpor
recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seriam
registradas no final da ata.
8- Da Ocorrência na Sessão Pública
Com referência ao item 3, a empresa KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, manifestou o interesse em
acompanhar a emprega do respectivo item.
Em referência ao item 31, nenhuma empresa apresentou proposta compatível com o descritivo no edital,
informando-as que nenhuma empresa possui requerido.
Em relação ao item 30, abre-se o prazo legal para empresa P&S LICITAÇÕES LTDA EPP para interpor
suas razões recursais.
9- Encerramento da Sessão
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente sessão, terminando aqui a participação
dessa Comissão de Licitação.
Lavrou-se à presente ata, que após lida e achada conforme vai por todos os presentes, assinada, extraindose cópia desta para a decida publicação a ser fixada no local de costume, remeta-se todo processo ao Sr.
Prefeito para as providencias ulteriores, ficando sob responsabilidade da Divisão competente ou
Departamento de Compras a verificação no ato de entrega dos produtos, sua compatibilidade com o
descrito no anexo.
Presidente Bernardes-SP, 30 de maio de 2018.

Flávio José de Azevedo
Pregoeiro
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Equipe de Apoio:

Agmara Ester de Souza Sorrilha

Carlos Cesar Gregório Moreira

Sandra Cristina Simão de Oliveira

LICITANTES PRESENTES:
1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------4)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------5)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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