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Ata dos trabalhos do Pnegoeiro e Êquipe de Apolo, encarnegados de atuar nos procedimentos relativos àlicitêção acima indicada, que objetiva: Aquisições parceladas de medicamentos diversos de A a z, da
Linha ABCFarma constantes na Tabela, mediante solicitàção diária e/ou periódicâ, devendo a entnega
ocorrer nos quantitativos solicitados pelo Fundo Í.'lunicipal dê saúde deste unicípio, na sua sede,
conforme cronograma após a respectiva solicitação, modalidade realizada por jutgamento de por maior
percentual de desconto ofertado, obtêndo menor preço no balcão, consumo previsto para o exercÍcio de
2o21. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se
do seguinte neio de divulgação: Sitio Eletrônico - http:/i/www.sertaozlnho.pb.gov.brldiario-o -
19 /f2/2920; Diário oficiâl do Estado - a9/72/2o2ot lornal A união - ag/L2/2020; SÍtio Eletrônico
Oficial: http://duasestnadas,pb.gov.br/ - 19/72/2O2O. Licitante cadastrado neste pnocesso: NELFARMA
CO'IERCIO DE PROOUTOS QUIÍ'IICOS LTDA - CNPI: 70.O97 .539/gOL5-80. Às 11:Og horas do dj.à g8/gl/2o27,
reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria ns 05 de O4/@f/2O21, composta pelos
servidores: ERÍVÊLTo DA srLVA FÊRNANDES - Pregoeiro; LUIS CARLOS MALAQUÍAS DA SILVA - ,|tembro da equipe
de apoioi ADRIANO SANTOS DE SOlr5A - Membro da equipe de apoio. IniciâInente, conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos
interessados' Licitante qualificado a participar desta reunião: NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA - Representante: leffenson li'/iIIem Nobrega Brandão, CPF ne AOa.392.844-89, Carteira de Identidade
ne 1128525 ssP/PB. En seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação do licitantê devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta dê Preços o qual teve
seu conteÚdo rubricado pelo presente. Analisada a propostê, passou a informar: o licltante apresentou
proposta, no aspecto formal, em consonância com as exigéncias do instrumento convocatório. Procedeu-se
o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e â convocação do
licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos
lances. Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no
correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão ê divulgação do
resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação apenas do licitante
vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado, Analisados os efementos o Pregoeiro passou a
infonnar: O licitante melho. colocado na fase de lances verbais foi habilitado. considerado o valor
apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no
instrunento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e
respectivo valor total da contratação: NELFARMA COmERCIO DE PRODUÍOS QUIMICOS LTDA - Valor: R$
7)2.3OO,OO. os valores unitários, constântes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do
certame com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo tlapa de Apuração, que fica fazendo
parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi
feita. Nada mais havendo a constar, lavnou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai
devidamente assinada -
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Histórico da ata dos trabalhos do Prêgoeiro e Equipe de apoio, encarregados de atuar nos procêdimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Aquisições parceladas de medicanentos diversos de A a Z, da Linha aBcFarma constantes na Tabeta,
mediante solicitaÇão diária e/ou perlódica, devendo a entrega ocorner nos quantitativos solicitados
pelo Fundo Municipal de Saúde deste MunÍcÍpio, na sua sede, conforme cronograma após a rêspectiva
solicitação, modalidade realizada por julgamento de por naior percentual de desconto ofertado, obtendo
menor pneço no balcão, consuno previsto para o exercÍcio de Zg2L.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREçOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações
apontadas e cl5 cFitérios definidos no respectivo instruÍnento convocatório, antes da etapa co petitiva -
fase de lances venbais -, produziu-se o seguinte quadro:

- NELFARM COHERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
Item(s): 1; Valor: R$ L3S.OOO,OO.

2.0 - DA FASE DE LAT{CEs VERBAIS
- NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
Item 1: 135.OOO,OO - l32.3ga,OO.
Obs.: ofertou 2% en cima do valor registrado na proposta. Ressalta-se que na proposta já deu um
desconto de 1O%, totalízando um desconto de 122 sobre o valor do objeto no balcão, monento da compra.

3.0 - DO TRATÂIiEÍ{TO DIFERET'ICIADO PARÂ l,lE e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE ilEcocraçÃo

4.1 - valor:
- Não há registro.

4.2 - Quantidade:
- Não há registro.

5.O-Íx)RESULTÀIEFIÍ{ÀL

Considerados os valores apresentados pon cadã licitante, as observações apontadas durante o processo e
os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final destã sessão, produziu-se o seguinte
resultado:

Licitante vencedor, itêm correspondente e respectivo valor total da contratação:
- NELFARIiA COI4ERCIO DE PRODT'TOS QI'IHICOS LTDA.
CNP) i 7O.O97 .530/Ooa5-ao.
Item(s): 1.
Valor: R$ 132.300,


