Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Rurópolis
Rua 10 de maio 263 - Centro – CEP 68.165-000
CNPJ – 10.222.293/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: licitacao-pmr@hotmail.com
ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017-PP/SEMSA, aos dez dias do
mês de abril do ano de 2017, às 14:00 horas, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
RURÓPOLIS, na sala da comissão de licitação, instalou-se a sessão para receber as propostas
e documentações de credenciamento do Pregão Presencial n° 030/2017-PP/SEMSA, cujo
objeto é COMPRA DE MATERIAL DE RAIO X, a fim de atender às necessidades da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , nas quantidades, especificações técnicas e condições
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II (Processo n° 030/2017-PP/SEMSA. o pregoeiro
suspendeu a sessão para o encerramento do pregão 022/2017. reaberta a sessão as 15:00H.
Aberta a sessão compareceu o seguintes licitantes: E.C DE ARAUJO ALVES –ME credenciado
Marta Julia Castro Pinheiro, PRADO FARMA LTDA credenciado Jonatas Miranda dos Santos.
Os licitantes entregaram os envelopes 01 e 02 contendo Proposta de Preços e Documentação
de credenciamento. A sessão foi presidida pelo Pregoeiro MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA
DA SILVA, acompanhado pelos seguintes membros da Equipe de Apoio: IRES GERHARDT,
designados pela Portaria n°. 025/2017GAB. Assessorados pelo Dr. Renato Ferreira de Barros
Neto, assessor jurídico desta Prefeitura. A Comissão passou para ABERTURA DOS
ENVELOPES PROPOSTAS DE PREÇOS. : Verificou-se que a proposta apresentada está de
acordo com o Edital, o pregoeiro provocou o licitante habilitado para participar da negociação
direta na fase de lances verbais, o que foi aceito, passando em seguida a discutir as propostas.

Item 01:
PROPONENTES
E.C DE ARAUJO ME
PRADO PHARMA LTDA

LANCE INICIAL
71.737,20
45.328,20

LANCE FINAL
44.830,00
44.500,00

Encerada a fase de lances verbais deu-se prosseguimento com a abertura do envelope Nº. 02
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), atendidas as exigências do edital pelo participante. O
pregoeiro declara vencedor do lote único a empresa PRADO PHARMA no valor de R$ 44.500,00.
Cumpridas as fases do processo supra mencionado, o pregoeiro e a comissão recomendará a
homologação por parte do ordenador no. E nada mais havendo a tratar o pregoeiro suspendeu
a sessão pelo tempo necessário para lavratura da presente ata, o que foi feito pela equipe, em
seguida assinada pelo pregoeiro e demais participantes da reunião, o que se deu às 15:40 horas,
na sala da Comissão Permanente de licitação.
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