ATA DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos 28 (vinte e oito)) dias do mês de maio do ano de 2018
8 (dois mil e dezoito)às
dezoito 08h30min, no Prédio
Sede da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, em sua sala, reuniu
reuniu-se
se a Comissão Permanente de Licitação,
formada por servidores abaixo assinados para juntos, receberem os envelopes contendo documentação e, propostas
de preços, referente ao processo de licitação acima identificado que visa: Registro de Preços, para eventual
contratação de empresa especializada no fornecimento de MEDICAMENTOS CONTROLADOS E DE FARMÁCIA BÁSICA
visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Saúde,, conforme quantidades, especificações,
descritas no Anexo I deste edital.
edital No horário estabelecido compareceramas
as seguintes empresas com seus
respectivos representantes:JJ J DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA EPP,
EPP Hailton Wanderley Rodrigues de Carvalho,
PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA
SOBREIRA, Júlio
lio César De Oliveira Brito,
Brito PHARMAPLUS LTDA,deixou seus
envelopes na sexta-feira
feira dia 25/05/2018
25/05/2018,, apenas a empresa J J Distribuidora foi credenciada gozando das
prerrogativas da LC 123/2006,, após credenciamento
credenciament a Sra. Pregoeira declarou aberta a sessão.
se
A Sra. Pregoeira
mandou que fossem rubricados os envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, após isso foram entregues a
Equipe de Apoio. A Sra. Pregoeiraa mandou que fossem abertos os envelopes de Propostas
Propost de preços, analisadas as
propostas, a Sra. Pregoeira classificou todas as propostas, seguiu-se
seguiu se para fase de lances, sendo verificado o critério
de empate ficto para empresa credenciada com tal prerrogativa, a Sra. Pregoeira declarou fracassado os itens 04, 05,
10, 12, 16, 23, 25, 27, 35, 41, 42, 43, 50, 52, 53, 68, 75, 76, 81, 89, 90, 94, 107, 109, 113 e 114,
114 pelos preços cotados
estarem acima do orçado pela administração; os itens 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 32, 33, 64, 67, 73, 74, 78 e
110, foram declarados desertos por não haver cotação
cotação. Após a negociação a Sraa. Pregoeira aceita a proposta pelo
valor final negociado.A Sra.. Pregoeira
Pregoeir mandou que fossem abertos os envelopes de habilitação. Aberto o envelope,
os documentos foram submetidos à análise pela Equipe de Apoio. Após análise, foi constatado que as empresas
estãohabilitadas por sua documentação estar de acordo com o edital.
edital.A Sra.. Pregoeira,
Pregoeir perguntou se os licitantes
tinham intenção de interpor recurso, os mesmo disseram que não. A Sra. Pregoeira
Pregoeira agradeceu a presença dos
licitantes e dos membros da equipe de apoio e mandou que a presente ata fosse encerrada,
encerrada a ata foi lida na presença
dos licitantes e em seguida foi encerada e assinada por todos os membros da CPL e pelo licitante. Os autos do
processo licitatório serão encaminhados para analise do Setor Jurídico em seguida para os demais trâmites.
tr
Nada
mais havendo a tratar.. Dado e passado nesta
nes Cidade de Verdejante/PE, em 28 de maiode 2018 às 11h45min
(onzehoras e quarenta e cincominutos
minutos).
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