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ABERTURA DOS ENVEI.OPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTAS

Processo nP 05812O27

Modalidade: Convite ne 009/2021

Às 14hs, do dia 22/LO/2021, na sede da Empresa Municipal de Saúde - EMUS, na

cidade de Mongaguá/SP, reuniu-se em sessão pública a Comissão Permanente de Licitação,

consoante a Portaria ne OOL/2027, sob a presidência da Sra. Ellen Salomão Teixeira Santana e seus

membros Srs. Osiel Freire Lima e Fernando dos Santos Ferro, para analisar e julgar o Convite em

e pígrafe.

Constataram que as empresas que apresentaram os envelopes forâm: 1. Andrea

Rodrigues Santana - ME; 2. Ricardo Batista do Prado 30763677817 e; 3. Fátima Maria da Silva Neves

- ME.

Visto quê não compareceu nenhum representante das citadas empresas, com base

no subitem 13.5 do Edital, que dlz:

"lj,5, O nõo comporecímento dos licitontes ou seus representontes oos otos públicos relativos

o esta licitdçdo, nõo inibiró o curso normol do seu procedimento, nem olegações posteriores,

exceto do direito de interposição de recurso administrdtivo de que troto o Artigo 109, da Lei

Federol ne 8.666/93 e suos olteroções posteriores".

O Presidente iniciou o certame, apresentando os envelopes que se encontravam

devidamente fechados, para que, todos os presentes rubricassem os mesmos. Em seguida, foi

procedida a abertura dos envelopes de ne 001 "DOCUMENTAçÃO".

Após verificação dos documentos, a Comissão julgou, por unanimidade,

HABIIITADOS todos os participantes.

Deu-se à abertura dos envelopes de ns 002 -" PROPOSTA", sendo as propostas neles

contidas, veriflcadas e rubricadas, apresentando os seBuintes valores, em ordem classificatória por

menor preço:

le. Fatima Maria da Silva Nevês - Me, com valor global RS 123.952,70 (cento e vinte

e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).
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Obieto: Aquisição de materiais descartáveis, por período de 12 (doze) meses, conforme termo de

referência.
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2ê. Ricardo Batista do P|ado 30763677817, com valor global RS 136,342,96 {cento e

trinta e seis mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).

3ê Andrea Rodrigues Santana - ME, com valor global RS 140.558,10 (cento e

quarenta mil e quinhentos e cinquenta e oito mil reais e dez centavos).

Uma vez que o primeiro classificado está em conformidade com as cotações iniciais

e, a proposta de acordo com o Edital, declara-se vencedor a empresa Fatima Maria da Silva Neves -
ME.

Os resultados e classificação serão publicados no D.O.M. (Diário Oficial do

Município).

O Presidente da Comissão encerrou a sessão, lavrando a presente ata que, após lida,

foi assinada pelos presentes.

Mongaguá,22 de outubro de 2021

Presidente Suplente da CPL - Flávia Alv Fo nd e llo

le Membro - Osiel Freire Lima:

2e Membro - Fernando dos Santos Ferro: /
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