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Saturday, September 15, 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5614 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/216

 

Processo nº 01.109.835/18-05

Objeto: Prestação de serviços gráficos para confecção de pasta e capa de prontuário, conforme descrição detalhada constante
no anexo I deste edital.

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PASTA E CAPA DE PRONTUÁRIO

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas
eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:

 

Em 23/08/2018 o licitante GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$19.999,99
(Dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Em 29/08/2018 o licitante GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME foi inabilitado por deixar de atender ao subitem 13.1.1.1 do edital: não
enviou o(s) atestado(s) de capacidade técnica e desclassificado por deixar de atender ao subitem 23.20: não enviou a
declaração referente ao anexo V do edital (declaração de elaboração independente de proposta). Nessa mesma data, o
licitante ADEMIR PEREIRA DE FREITAS 2º classificado com o valor global ofertado de R$20.000,00 (Vinte mil reais) passou à
arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 04/09/2018, a empresa ADEMIR PEREIRA DE FREITAS foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$20.000,00 (Vinte mil reais), sendo os seguintes valores unitários dos
itens:

Item 01 - Capa de prontuário médico, conforme anexo II do edital. Quantidade: 3.000 unidades. Preço unitário: R$1,25 (Um
real e vinte e cinco centavos)/ Unidade.

Item 02 - Pasta para prontuário, conforme anexo II do edital. Quantidade: 25.000 unidades. Preço unitário: R$0,65 (Sessenta e
cinco centavos)/ Unidade.

 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/216

 

Processo nº 01.109.835/18-05

Objeto: Prestação de serviços gráficos para confecção de pasta e capa de prontuário, conforme descrição detalhada constante
no anexo I deste edital.
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Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o
objeto desta licitação à:

 

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PASTA E CAPA DE PRONTUÁRIO

- EMPRESA: Ademir Pereira de Freitas.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$20.000,00 (Vinte mil reais).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/216

 

Processo nº 01.109.835/18-05

Objeto: Prestação de serviços gráficos para confecção de pasta e capa de prontuário, conforme descrição detalhada constante
no anexo I deste edital.

Homologo a licitação relativa à prestação de serviços gráficos para confecção de pasta e capa de prontuário,
conforme descrição detalhada constante no anexo I do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a
adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço:

 

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PASTA E CAPA DE PRONTUÁRIO

- EMPRESA: Ademir Pereira de Freitas.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$20.000,00 (Vinte mil reais).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


