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Item: 00001

Prop. Base L B GUERREIRO NETO - ME

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com

suas reàpectivas propostas. Às propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances'
Às propostas assinaladas com (D) foram des cl as si ficadas pelo (a)
eregoeiro(a). os lances para este item forarn efetuados pelo PREÇo

UNITÁRIO.

643,000

para cada item cotado, a pÍoposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Procediment.os Cirurgicos Oftalmologico, Àtividades Medicas e

Àmbulatorial
Quantldade: 10O,OOO Unldade de fornecirnento: UNIDÀDE

R$

A empresa L B GUERREIRO NETO - ME, comprovou que possui inscrição municipal sob o n" 5-4.47155 através da

Certidão Negativa de Débitos Municipais, exigido no item 10.0, letra b, II'

Analisada a documentaçào da empresa L B GUERREIRO NETO - ME, foi detectada a ausência na documentação de

habilitaçào a TNSCRIÇÀO ESTADUAL, CERTIDÀO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS E CERTIDÃO

JUDICIAL CIVEL NEGATIVA.

O representante argumenta: por ser prestâdor de serviço a empresa não esta obrigada a possuir registro na inscriçào

. estadual por isso não apresentou a inscrição estadual e certidão negativa de débitos estaduais;já no que diz respeito à

kROD. TRASAMAZONICÀ, 1O'RUA ANEXO AO GINÀSTO MUNICI

ffi

Às 09:30 do dia 29 de Dezenrbro de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro

(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertuÍa dos envelopes contendo as propostas de

preços e documentação, cujo objeto é Contratação de uma empresa especializada em atividades médicas,

àmbulatoriais, com recursos para a realizaçâo de procedimentos ciúrgicos Oftalmológicos para atender a necessidade

do Fundo Municipal de saúde de Ítaituba.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como

funciona o Pregão e os aspectos legais. lmediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das

proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

L B cuERRErRo NETO - ME. ..... 2l . 1 1 1 - 4 0 1 / 0 0 0 1 - 9 9

LUIZ BACELÂR GUERREIRO NETO C'P'F' n" 833'10'l '622-20
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certidão judicial cível negativa realmente por um lapso não foi apresentada.

Em resposta as argumentaçôes do sr. Representante da empresa licitante, o sr. Pregoeiro concorda que a empresa

prestadora de serviço não esta obrigada a possuir a inscrição estadual e por consequência a apresentaçâo da certidão

negativa de débitos estadual. Quanto a CERTIDÀO JUDICIAL CIVEL NEGATIVA a empresa licitante deveria ter

apresentado como regi o edital. Diante da analise realizada na documentação de habilitação da empresa deveria ter

sido inabilitada por nào rer apresentada a CERTIDÃO CIVEL NEGATIVA conforme contestâção anterior. Contudo

por ser a única empresa presente no certame o pregoeiro abriu o prazo de até 8 (oito) dias uteis para a licitante

apresentar o documento ausenle, conforme o paragrafo 3'da lei n' 8.666/93 e alterações vigente.

Nada mais havendo a tratar, lawou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e

representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOE l RO (À)

FUNÇÀO NOME

pregoeiro (a) RONISON AGUIÀR HOLÀNDÀ

E EQUI PE DE ÀPOIO

Equipe apoio ÀTEMISTOKLES ÀGUIÀR DE sousÀ

Equipe apoio ERONIAS GOMES LEÀL
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