PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO
PRESENCIAL SRP N.º 015/2017, QUE TEM COMO OBJETO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PMAQ
(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DESTINADO A ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

.

DESTE MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA , POR UM PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES.

Às nove horas, do cinco de Julho do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se no Prédio da Prefeitura Municipal
de Quatipuru, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeada pelas Portarias n. 27/2017, de 09/01/2017
e 33/2017 de 16/01/201714, para abertura e julgamento do Pregão Presencial SRP n.º 015/2017, que tem
como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de material permanente para o pmaq
(programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica) destinado a atender as

.

necessidades da secretaria municipal de saúde deste município de Quatipuru/pa , por um período de 12 (doze)
meses. Aberta a sessão pela Sra. Pregoeira, verificou-se o comparecimento das seguintes empresas: BOM
BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI CNPJ: 01.580.769/0001-99 e DISUMED SUPRIMENTOS MÉDICOS
LTDA CNPJ: 06.229.796/0001-35. Em seguida, foi solicitado os envelopes de credenciamento, proposta
financeira e habilitação dos licitantes presentes. No que tange ao credenciamento, verificou-se que as licitantes
se encontravam de acordo com o que rege o edital, sendo repassado para os vistos de todos os presentes. Em
ato contínuo, foi aberto o envelope de proposta financeira, sendo analisado pela Pregoeira e equipe de apoio,
onde constatou-se que as mesmas estavam de acordo com o que rege o edital, sendo vistado pelos presentes.
Em seguida, foi feita a classificação para a oferta de lances verbais, onde os últimos lances ofertados foram
devidamente lançados no Mapa Comparativo de Preços em anexo. Em meio a oferta de lances verbais, foram
abertos os envelopes de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, sendo vistados por todos
os presentes. Analisados os documentos apresentados, constatou-se que os mesmos estavam de acordo com
o edital, sendo portanto, todas as licitantes consideradas de forma habilitadas no certame, conforme o menor
preço ofertado no mapa comparativo de preços em anexo. Em ato contínuo, a Sra. Pregoeira argumentou a
todos os presentes sobre a possibilidade de interpor recurso, sendo declinado tal decisão pelos presentes.
Sendo assim, a Sra. Pregoeira adjudicou o objeto licitado as Licitantes conforme mapa comparativo de preços
em anexo, encaminhando-se o processo para a devida homologação do Sr. Prefeito Municipal. E nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os membros presentes nesta sessão.
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