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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 18 de Maio de 2015, às 13:04 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  9/2015, Licitação nº 7/2015 - 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:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de fonoaudiologia com a disponibilização de profissional
habilitado na área respectiva, para atendimento junto ao Posto de Saúde Municipal, em carga horária de 08 (oito) horas semanais.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu o envelope da proposta e da documentação de habilitação (envelopes 01
e 02) e os documentos de credenciamento nada de irregular foi constatado. A licitante, embora não tenha comprovado
sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, é a única participante desta sessão, sendo sua
participação autorizada por previsão do item 3.6 do edital. O Pregoeiro então solicitou a todos os presentes que
verificassem a inviolabilidade dos envelopes da proposta e documentação e rubricassem os mesmos. Depois de
esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, o representante declarou  que cumpre com os
requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura do envelope contendo a proposta financeira da empresa.
Foram verificadas as conformidades das mesmas com as exigências do Edital, constatado que a proposta apresenta
pela empresa atendeu os requisitos do Edital e que o preço ofertado está de acordo com o preço previsto no Edital
supracitado declarou-se aberta a sessão, tendo apenas um participante o Pregoeiro iniciou a negociação sendo que a
empresa acatou solicitação ofertando um lance verbal, de acordo com o histórico do Pregão em anexo a presenta ata.

Item

Participante:

Especificação

3500 - LBP Fonoaudiologia Eireli ME

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

1  Contratação contratação de empresa especializada para
prestação de serviços na área de fonoaudiologia com a
disponibilização de profissional habilitado na área
respectiva, para atendimento junto ao Posto de Saúde
Municipal, em carga horária de 08 (oito) horas semanaisde.

MES 7,00  0,0000 1.830,00    12.810,00   

Total do Participante --------> 12.810,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 12.810,00   

 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.

PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  18  de  Maio  de  2015
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