Prefeitura Municipal de São Carlos
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019
PROCESSO Nº 187/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS PARA ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.
Aos 10 (dez) dias do mês de outubro do ano de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os
membros da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial para procederem à abertura do envelope de habilitação da licitante
ZURICH MEDICAL DO BRASIL EIRELI, remanescente habilitada para o lote 04 da cota principal do Pregão Presencial
supracitado.
Iniciada a sessão, foi aberto o envelope com os documentos de habilitação da licitante, que se encontrava
custodiado em poder da Comissão, lacrado e inviolado. A documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e depois
de analisada, a Equipe considera a documentação conforme, restando a análise de amostras e/ou documentação técnica
complementar por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para sua qualificação, após o que a Equipe de Apoio divulgará o
resultado da habilitação do licitante.
Mediante a análise dos preços médios orçados por esta Administração e também os preços propostos pelo
proponente em questão, foi solicitado ao representante da empresa ZURICH, uma redução nos valores do lote 4, chegando-se
ao total de R$ 286.875,00. Pelo fato de o lote 11 da cota reservada (mesmos produtos) ter sido fracassado, o mesmo foi
oferecido ao licitante presente nas mesmas condições comerciais para o lote 4, chegando-se ao valor de R$ 95.625,00,
situação esta que foi aceita pelo mesmo.
O licitante sai da sessão ciente da necessidade da apresentação de uma proposta readequada para ambos os
lotes com os valores acordados em até 24 (vinte e quatro) horas por e-mail e, em até 03 (três) dias úteis uma via original
assinada pelos correios.
A licitante será notificada para o atendimento ao quesito acima, na forma prevista no Edital.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos e será publicada pelos meios e formas legais,
preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados.
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