ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO º 038/2016 - PROCESSO º 113/2016

Às 09h00min horas do dia 20 de maio de 2016, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 001/2016, de 04 de janeiro
de 2016, sendo pregoeiro MISAEL ANTONIO KÖENE e membro da Equipe de Apoio ISABEL CRISTINA SOUZA,
para dar continuidade aos procedimentos relativos à Licitação em epígrafe. Cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE
EQUIPAME TOS MÉDICOS E LIXEIRA HOSPITALAR DESTI ADOS AO SAMU, conforme descritivos e
quantitativos discriminados em edital.
Se fizeram presentes os representantes das proponentes, conforme abaixo:

EMPRESA:
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP

REPRESE TA TE:
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
CÉLIA REGINA PEREIRA

Conforme definido na sessão anterior as propostas foram analisadas pela equipe técnica da Secretaria da
Saúde do que foi emitido Ofício nº 25/2016, assinado pela Enfermeira EVA MARCELA BRANTL , pertencente
ao SAMU e responsável pelas especificações técnicas descritas no Termo de Referência do edital, cujo teor apresenta
o resultado da análise técnica efetuada, o qual adota-se como fundamento para classificação das propostas conforme
abaixo. O referido oficio será rubricado pelos presentes e passara a fazer parte integrante desta Ata e Processo
Licitatório.
A empresa PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP foi desclassificada no ITEM 01;
A empresa ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP foi desclassificada no Item 03.
As propostas foram inseridas do sistema gerencial, de onde se extraiu o mapa comparativo de preços e a relação dos
proponentes habilitados para a fase de lances, que foram rubricados pelos presentes. Para o Item 04 não houve
propostas.
O pregoeiro declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a responsabilidade das proponentes quanto à
exequibilidade das propostas e fornecimento dos itens conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de
Referência do Edital, sob pena de não aceitação dos equipamentos e aplicação das sansões previstas no Edital. Na
trigésima rodada de lances do Item 02 o pregoeiro emitiu alerta aos proponentes para que efetuassem seus lances com
a responsabilidade para que o valor declarado não prejudique a exequibilidade da proposta, bem como a qualidade do
equipamento a ser fornecido.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos, após a análise dos documentos de habilitação, o
valor total e final ficou conforme abaixo:
4717 - PPS Produtos para Saude Ltda
Lote/Item
0001/0003
Total do Fornecedor:

Quantidade
1,00

Valor Unitario
10.990,0000

Valor total do item
10.990,00

10.990,00
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4713 - Pro-Vida Comercio e Equipamentos Ltda EPP
Lote/Item
Quantidade
Valor Unitario
0001/0001
1,00
4.500,0000
Total do Fornecedor:

4.500,00

3753 - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Lote/Item
Quantidade
0001/0002
1,00
Total do Fornecedor:

Valor total do item
4.500,00

Valor Unitario
9.750,0000

Valor total do item
9.750,00

9.750,00

O Pregoeiro declarou aberta a fase de recursos, onde não houve manifestações. Sendo assim adjudica os itens
às empresas vencedoras acima especificadas.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada peo
Pregoeiro, equipe de apoio e representantes.

MISAEL A TO IO KÖE E
PREGOEIRO

ISABEL CRISTI A SOUZA
EQUIPE DE APOIO

EVA MARCELA BRA TL
ENFERMEIRA – SAMU
EMPRESAS:

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CÉLIA REGI A PEREIRA
PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
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