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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 19 de Junho de 2020, às 08:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS       , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  8319, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  7/2020, Licitação nº 4/2020 - PR, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, NA FORMA DE CONSULTA.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  4/2020    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório FMS 7/2020, Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS FMS
04/2020, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, NA FORMA DE CONSULTA.    Aos
dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 08h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de
Coronel Freitas, reuniu-se a pregoeira e sua equipe de apoio, para abertura e julgamento das propostas e da
documentação das empresas participantes do certame licitatório.   Apresentaram tempestivamente os envelopes de
propostas e documentação, bem como se credenciaram as seguintes empresas:    * INFOMED GESTÃO DE SAÚDE
E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI;  * FERNADA REGINA BECKER LTDA;    Após o recebimento e análise da
documentação referente ao credenciamento, verificou-se que as empresas que entregaram os envelopes estão aptas
a participarem do certame e devidamente representadas para a fase de lances.  Ato contínuo, foram disponibilizados
os documentos de credenciamento e os envelopes para que as licitantes e equipe de apoio rubricassem, atestando a
sua inviolabilidade. Sendo que não houve nenhum questionamento referente à documentação dos participantes.
Após, a pregoeira determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas, sendo disponibilizado aos
participantes e integrantes da equipe de apoio para que conferissem e rubricassem. Sendo que não houve nenhum
questionamento.   Após, a pregoeira passou a lançar os licitantes e seus respectivos valores no sistema. Houve
disputa na fase de lances pelas participantes, tendo melhora de valor do preço inicial para o final, onde o valor inicial
do processo licitatória era de R$ 130,00 por consulta e passou para R$ 98,50 pela empresa vencedora dos lances,
qual seja INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI.  Posteriormente, passou-se a abertura do
envelope da documentação de habilitação da participante vencedora, onde a empresa deixou de apresentar o Diploma
ou certificado de especialista na área de ginecologia, diante disso, a empresa vencedora dos lances foi inabilitada por
não apresentar toda a documentação exigida no edital de licitação.  Diante da inabilitação, solicitou-se a empresa
segunda coloca, qual seja FERNADA REGINA BECKER LTDA se aceitaria assumir o lance final da primeira colocada
no valor de R$ 98,50 por consulta, onde houve a manifestação de que assume o lance da primeira colocada. Assim,
passou-se a abertura do envelope da empresa FERNADA REGINA BECKER LTDA, onde a empresa apresentou toda
a documentação exigida no edital, exceto a certidão de falência e concordata do sistema EPROC do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, diante disso, a fim de verificar e complementar a certidão do Esaj, a pregoeira consultou e
emitiu certidão, a qual está anexada a esta ata.  Os documentos de habilitação foram conferidos por todos os
participantes e equipe de apoio.   A empresa INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
requereu  prazo recursal, alegado em síntese que não concorda com a sua inabilitação, pois a ausência do documento
não é motivo de inabilitação e de maneira alguma a empresa burlaria as condições do edital.   A prazo correrá
conforme item 7.13 do edital. As contrarrazões no mesmo prazo, após ciência do e-mail comunicando o protocolo
juntamente com cópia das razões de recurso.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será
publicada no site da prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

12358 - FERNANDA REGINA BECKER LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MÉDICO, ESPECIALISTA EM
GINECOLOGIA.

un 500,00  0,0000 98,50    49.250,00   

Total do Participante --------> 49.250,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 49.250,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 CAROLINA ROSALEN PIVA

MARLOVA GRANDO CIPRIANI

CAMAR FATIMA VALANDRO TOFOLI

SIMONE ZANELLA STRADA

JORACI PAGNUSSAT

Coronel Freitas,  19  de  Junho  de  2020

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - Fiscal de tributos, obras e vigilancia sanitária

 - ........................................ - Agrônoma

 - ........................................ - Assistente Administrativo

 - ........................................ - Fiscal de tributos, obras e vigilância sanitária


