
Ata 007/2016 – Pregão Presencial 003/2016
Registro de preços – Aquisição parcelada de tiras reagentes de glicemia.

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se na sala quatorze
do  Centro  Administrativo  Municipal,  Rua  Moisés  Cantarelli,  368  –  Restinga  Sêca  (RS),  a  Pregoeira
Marciane Medianeira de Souza Paim e a Comissão de Apoio, representada pelos membros Carla Turba
Nascimento e Ana Paula Lewis Pereira, nomeados pela Portaria 005 e 006/2016, com a finalidade de
julgar o processo licitatório Pregão Presencial 003/2016, para aquisição parcelada de tiras reagentes de
glicemia,  solicitado  pela  Secretaria  de  Saúde.  Participaram  do  certame  as  empresas  FUFAMED
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, representada na sessão por seu procurador
senhor  Diego  Rodrigues  dos  Santos,  regularmente  credenciado;  e  CIAMED  DISTRIBUIDORA  DE
MEDICAMENTOS  LTDA,  representada  na  sessão  por  seu  procurador  senhor  Alexandre  Keller,
regularmente credenciado.  Nenhuma empresa declarou-se beneficiária da Lei Complementar nº 123 e
suas  alterações. Após  o  credenciamento,  foram  abertos  os  envelopes  de  número  um,  contendo  as
propostas  financeiras  das  licitantes.  O  representante  da  empresa  e  CIAMED  DISTRIBUIDORA  DE
MEDICAMENTOS LTDA questionou a faixa de medição das tiras oferecidas pela empresa FUFAMED
COMÉRCIO  E  IMPORTAÇÃO  MÉDICO  HOSPITALAR  LTDA no  que  Pregoeira  solicitou  auxílio  ao
farmacêutico do Município, servidor Luciano Coimbra, no qual informou que a tira oferecida pela empresa
FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA atende os requisitos do edital, em
seguida, passou-se à sessão de disputa lance a lance, conforme segue na tabela abaixo:

TABELAS DE DISPUTA
ITEM: 1

Licitantes FUFAMED CIAMED
PROPOSTAS

INICIAIS
40,00 39,00

LANCE 1 37,00 Sem lance

Após a classificação das propostas e sessão de lances, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à
abertura dos envelopes de número dois, contendo os documentos de habilitação da licitante com menor
lance, que após análise foi declarada habilitada. Pregoeira e Comissão de Apoio declaram vencedora do
certame a empresa FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pelo critério
do menor preço unitário por item.  Questionados,  nenhum licitante manifestou interesse em dispor  de
prazo recursal. Nada mais havendo, a constar, assinam a presente ata:

                 Pregoeira:              Comissão de Apoio:

                Marciane M. de Souza Paim                Ana Paula Lewis Pereira

              Carla Turba Nascimento 

Licitantes:

Alexandre Keller

Diego Rodrigues dos Santos


