Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto
01.612.289/0001-62
RUA ANTONIO DALL'ALBA - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº: 25/2017
Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de
preços e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial.
Objetivo da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
LABORATORIAIS
ÀS 09:00 horas do dia 1º de Junho de 2017, na sala da comissão permanente
de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, e o(s)
representante(s) da(s) empresa(s) interessada(s) em participar do certame.
Participantes do Pregão:
Empresa: RAFAELLI & CIA LTDA
CNPJ: 05.111.275/0001-16
Representante Legal: CARINA RAFAELLI
CPF: 002.680.960-58
Realizado o credenciamento da(s) empresa(s), procedeu-se a abertura do(s)
envelope 01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio,
analisaram a(s) descrição(ões) do(s) item(ns) ofertado(s) pela(s) empresa(s),
decidindo pela classificação da(s) proposta(s). O(s) representante(s) da(s)
empresa(s)
participante(s)
declarou(aram)
que
a(s)
proposta(s)
está(ão)
plenamente de acordo com o Edital.
As seguinte propostas foram apresentadas:
Item: 1 - 1,0000 SV - EXAMES LABORATORIAIS
RAFAELLI & CIA LTDA........... = 5,0000 %
-------------------------------------------------------------------------------Item: 2 - 1,0000 SV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RAFAELLI & CIA LTDA........... = 5,0000 %
Sessão de Lances:
Item: 1 - 1,0000 SV - EXAMES LABORATORIAIS
RAFAELLI & CIA LTDA........... = 5,0000 % Valor Final
................................................................................
Item: 2 - 1,0000 SV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RAFAELLI & CIA LTDA........... = 5,0000 % Valor Final
Lances Complementares:
Procedeu-se a abertura do envelope 02 – contendo a documentação da(s)
licitante(s) vencedora(s) que foi(ram) analisada(s) pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio. O Pregoeiro decidiu pela habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s) do
certame. Não houve intenção de recurso. Será fornecida uma cópia da presente Ata
à(s) empresa(s) que solicitar(em).
Observações do Pregão:
1 – Como o Edital não exigia em seu conteúdo, autenticação dos documentos
apresentados em cópia e apenas uma empresa demonstrou interesse no certame em
questão, os mesmos foram autenticados pelo pregoeiro, no ato da licitação,
mediante apresentação dos originais, observando os direitos e necessidades da
municipalidade.
2
–
Várias
declarações
foram
apresentadas
com
o
“timbre”
da
empresa/contador da licitante. A comissão avaliou e decidiu pela aceitação de
tais, uma vez entendido que os mesmos não representavam nenhuma inconformidade

relevante perante ao certame, uma vez que encontravam-se devidamente assinados e
carimbados pela sócio proprietária da empresa.
3 – Verificado o balanço patrimonial apresentado pela licitante,
constatou-se em consulta com o setor contábil da Prefeitura Municipal,
juntamente com sua assessoria, que o mesmo é válido, sendo requisitado no
momento, apenas assinatura da sócio proprietária em tal documento.

Floriano Peixoto, 1º de Junho de 2017.
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