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Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações
Ata de reunião realizada ás as 10:30, do dia Em 08 de Setembro de
2015, na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, onde estiveram
presentes os senhores integrantes da Comissão. Foi aberta a reunião, informando
inicialmente aos presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas
as propostas habilitadas para o fornecimento do(s) item(s) descritos na licitação de
Convite número 0033/15.
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze às 10:30
horas na secretaria de administração reuniu-se a Comissão de licitações para o
recebimento de documentação de habilitação e propostas referentes ao presente
processo, onde compareceu e foi apresentada apenas a documentação da empresa
Scanagatta & Bernardon LTDA ME, concedido o prazo de cinco minutos para
retardatários, não houve, foi aberto o envelope de documentação da presente empresa,
tendo sido habilitada por apresentar documentação necessária, passando para a
abertura do envelope de proposta e lançamento ao sistema, após encerrada a presente
ata que vai assinada por todos. em tempo foi comunicado para a comissão de
licitações, após o encerramento dessa seção, a entrega de documentação pela empresa
CARLOS ALBERTO SPAGNOL, portanto fora do prazo. A referida documentação teria sido
entregue pela empresa para servidor municipal junto do saguão da sede da prefeitura
municipal.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas, com os
esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de
apuração:
Item Qtdade Unidade
001

1 UN

SCANAGATTA & BERNARDON

Material/Serviços

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS
NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM VALOR PRATICADO
PELO ESTABELECIMENTO BASEADO NA TABELA (GUIA
DA FARMÁCIA suplemento Lista de Preços), COM
NO MÍNIMO 10%(DEZ POR CENTO) DE DESCONTO, COM
LIMITE DE AQUISIÇÃO DE ATÉ R$:5.500,00 (CINCO
MIL E QUINHENTOS REAIS) POR MÊS.
LTDA ME

10,00

Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de
mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.
Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo
recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata
juntamente com o mapa de apuração de resultado, que após lida e achada conforme foi
assinada pelos presentes.
resultado

Em 08 de Setembro de 2015
Comissão:
GUILHERME PIRES DA SILVA

:___________________________

ANACLETO MARCOTTO

:___________________________

JULIANO DA SILVA

:___________________________
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