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ATA DE PREGÃO PRESENCTAL N'077/2079

Aos 77 (onze) dias do mês de junho de 2079, às 77h e 40 min, na sala de licitações,
através de seu Pre§oeiro auxiliado pe/os membros da Equipe de Apoio, reuniram-se com a
finalidade de realizar a sessão de /ances deste Pre§ão Presencial, recebendo propostas e

/ances, bem como, analisando e jul§ando as propostas das empresas participantes e a
documentação do licitante detentor da melhor oferta.

Objeto: Contratação de empresa para a prestaçao dos servlços na realização de exarnes
laboratoriais em geralde interesse da Secreta ria Municipal de Saúde.

Aberta a sessâo, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pe/os interessados
presentes, visando à comprovação de existência de poderes para formulação de propostas
e prática para os demais atos pertinentes ao certame. Após análise da documentação foi
detectado que as empresas presentes atenderam todos os requisitos do edital, e assim
estão credenciadas para as fases se§uintes do certame. O referido credenciamento foi
realizado na seguinte ordem:

os contendo as tas ea
Documentaçao de habilitação das empresas presentes. O Pregoeiro esc/areceu que o
procedimento seria realizado levando-se em consideração o menor preço §lobal, bem como
os preceitos da Lei Complementar no 723/2006 e suas alterações, no que concerne aos
benefícios concedidos à microempresas e empresas de pequeno porte. Procedeu-se a

abertura dos enye/opes de propostas de preços das empresas credenciadas, e, com a
colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do
objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se gue as propostas atenderam as
condiçôes exisidas com o Edital, então fez-se a leitura dos preços ofertados obtendo assim,
a se§ui nte classificação provisoria:

propostas, que todas atenderam aos req do edital,
asslm as rnesrnas foram declaradas classificadas. Em ato contínuo o Pre§oeiro leu a

c/assliticaçá o provisorio, momento em que declarou aberta a fase de /ances, onde será
convocado inicialmente o segundo colocado para manifestar /ances verbais, sendo
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convocados os demais na ordem decrescente, de forma que o /ance se§uinte deverá
superar o lance anterior. O Pre§oeiro definiu que o valor mínimo de cada lance será de R$
500,00 (quinhentos reais) a partir do segundo lance e o tempo máximo será de 2 (dois)
minutos.

Após a fase de lances, e tendo a empresa JOSELMARA MENESES LIMA-ME declarada
vencedora do certame, o Pregoeiro questionou aos presentes quando esta fase, não tendo
nenhuma posiçâo contrária a condução, assim foi aberto o envelope contendo a
documentação de habilitaçâo da referida empresa, momento em que o Pregoeiro solicitou
que todos rubricassem ao tempo que analisassem a documentação quanto ao atendimento
do edital. Ato contínuo o Pregoeiro indagou aos presentes quanto a documentação da
empresa §anhadora, não houve nenhuma indagação sobre a habilitação da licitante, então
a referida empresa foi declarada ganhadora, então foi aberto o prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para apresentação da proposta realinhada.
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O Pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata,
que lida e aprovada será assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e
pelos representantes das empresas presentes ao final relacionadas. Beneditinos-Pl, 77 de
junho de 2079 às 72:32h

EQUTPE DE APO//O

Francisco Fernando A/ves dos Santos
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