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ArA DE sESSÃo púauce plnn cREDENctAMENTo,
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES " 1" É "2",
JULGAI"IENTO DAS PROPOSTAS. FASE DE LANCES,
eruÁusr oa nnaturaçÂo Ê IULGAMENTo FINAL,
REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO O1/2020.

A&C COuÉncro E vAREJrsrA DE MEDTcAMENToS ETRELT

ITEM UND QUANT.
DESCONTO

v Í t tltuto
Relação de medicamentos constantes na
Revista do ABC FARMA, última edição e
atualização, levando em consideraçã,o a
seguinte classificação: 01 - Etico.
(lndependente de tra nscriÇão)

Und

De acordo com
as necessidades

do Fundo
lYu n icipal de

Saúde

11,000/o

Und

De acordo com
as necessidades

do Fundo
Municipal de

Saúde

Relação de medicamentos constantes na
Revista do ABC FARMA, última edição e
atualização, levando em consideração a

seguinte classificação: 02 - Genérico.
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lnde endente de transcri ao
Em seguida, o pregoeiro solicitou da participante o envelope contendo os2

documentos de habilitação. Após análise minuciosa aos documentos apresentados,

identificou-se que foram cumpridas todas as exigências do instrumento convocator to,

estando, desta forma, a participante habilitada. Sendo assim, sagrou-se vencedora deste
certame a empresa: A&c coMÉRcIo E VAREJTSTA DE MEDTCAMENToS EIRELT,
vencedora dos itens no 1 a 2, perfazendo o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) para este certame.
Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e motivada da

intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Na oportunidade, este pregoeiro adjudica o objeto à licitante vencedora'
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Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às oito horas,
reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no

319/zjl9, para proceder à abertura da sessão referente ao Pregão no 01/2020, o qual
tem por objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos
da revista ABC Farma para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde.
Demonstrou interesse em participar, solicitando o resgate do edital a empresa A&C
coMÉRcIo E VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No presente dia, constatou-se
o comparecimento da empresa A&c coMÉRcro E VAREJTSTA DE MEDTCAMENToS
EIRELI, inscrita no CNPI 15.321.837/0001-00, interessada em participar credenciando o
Sr. Cleber Arthur Menezes de Azevedo Santos, portador do RG 3 297.963-0 SSP/SE.
Foi constatado que a participante atendeu ao pressuposto de credenciamento na
qualidade de empresa de pequeno porte, sendo declarada credenciada para o certame.
Em seguida fora Solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de

habilitação" do mesmo ato, bem como o envelope "1". Por conseguinte, o Pregoeiro
procedeu à abertura do invólucro e leu os valores e a conformidade dos critérios exigidos
no instrumento convocatório, sendo constatado que foram todos atendidos e a proposta

declarada classificada. Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os

solicitou verbalmente, tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas
com o representante da licitante, chegando ao resultado conforme o quanto disposto a
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Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente, com a Equipe de
Apoio e licitante presente.

FRANC ASSIS

LU MACHADO
de apoio

Licitante: r
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rac couÉncro E vAREJrs

üt.
TA DE MEDICAMENTOS EIRELI, iNSCTitA NO CNP]

15.321.837/0001-OO, representada pelo sr. cleber Arthur Menezes de Azevedo
Santos, portador do RG 3.297.963-0 SSP/SE
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