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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Junho de 2018, às 13:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO            , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1618/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  27/2018, Licitação nº 7/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as
propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇO - Contratação de empresa para Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e afins, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Aos 04 de Junho de 2018 no horario marcado para realização dos protocolos dos envelopes nº 01 e 02 das empresas
interessadas, as empresas acima relacionadas efeturaram seus protocolos. As 13:00 hs foi aberta a sessão com a
presença dos representantes das empresas: Comp1 Informática Ltda EPP, VMLX Eletronicos Eireli EPP, TopClima
Sistemas de Refrigeração Eireli EPP, Jeferson da Silveira e da SZ byte informática Ltda EPP, os demais representantes
apenas protocolaram seus envelopes e credenciamentos e não ficaram para a abertura do certame. Na sequencia foi
realizado o credenciamento dos representantes, após conferencia dos documentos pelo pregoeiro e repassado aos
presentes, nada de irregular foi constatado e todos foram credenciados e repassado os envelopes para conferencia do
recebimento e lacres. Após foi aberto os envelopes nº 01 - Propostas de Preços das empresas, lançados os valores no
sistema, e repassado aos presentes para conferencia das propostas, na sequencia, o pregoeiro encerrou a sessão para
posterior análise dos documentos anexos das propotas, onde será emitido nova ata referente a análise, bem como quadro
comparativo das empresas classificadas, os envelopes nº 02 - Documentos de Habilitação ficam guaradados no
Departamento de Compras até a data de realização dos lances, rebricados pelos representantes que permaneceram na
sessão.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 RODRIGO TRUFFA DA COSTA

Porto Belo,  4  de  Junho  de  2018

 - ........................................ -

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Leandro Marconi Holtz - ................................................................. - Representante

Valcir Mota - ................................................................. - Representante

Leandro Bardini Idalino - ................................................................. - Representante

Gerson da Silveira - ................................................................. - Representante



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO            

CNPJ:
RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS, 701
C.E.P.:

10.721.828/0001-92

88210-000 - Porto Belo - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

Nr.:  7/2018 - PR

27/2018
27/2018

26/04/2018

Folha:  2/2

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Jonatas Szrajia - ................................................................. - Representante


