ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019
EDITAL Nº 050/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de (Clinico Geral)
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina para atender nas Equipes de Saúde da Família
do Município de Cruzeiro do Iguaçu contratação de serviços complementares de saúde para atender no
Centro de Saúde – NIS I, seguindo os procedimentos definidos pela Equipe de Saúde, conforme consta no
Anexo I, parte integrante deste processo Licitatório.
DATA DA SESSÃO: 04/07/2019
HORÁRIO: 14h00min
Às quatorze horas do dia quatro do mês de julho do ano dois mil e dezenove, na sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. 13 de maio, 906, Centro, em Cruzeiro do
Iguaçu - Estado do Paraná, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame
licitatório na modalidade Pregão Presencial em referência. Presentes o Pregoeiro, Jose Nilton de Souza,
bem como os componentes da equipe de apoio, Tatiane Aparecida do Prado e Alexandra Tulipa
Tozetto, que esta subscrevem. Retiraram o Edital as sociedades empresárias licitantes, conforme descrito
abaixo:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA
MAIARA PICCOLLI CLINICA MEDICCA EIRELI

CNPJ:33.549.390/0001-02

Dando início a sessão, a Pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação,
bem como os envelopes contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação da única
empresa interessada no certame. Após verificação, o pregoeiro e comissão constataram que a(s)
empresa(s) cumpriu(ram) com os requisitos do edital no item 10.3 e foi(ram) credenciada(s). Em seguida,
o Pregoeiro abriu os envelopes contendo a proposta de preços e realizou a classificação das empresas
(menor preço por lote), cujo valor foi o seguinte:
PROPOSTA ESCRITA NO LOTE 01
Sociedade empresária Licitante

Valor Total Proposto

MAIARA PICCOLLI CLINICA MEDICCA EIRELI

177.600,00

Submetida a proposta de preços ao crivo dos representantes das licitantes e da comissão, nenhuma falha
foi observada em relação à mesma. Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de
negociação direta com o licitante classificado conforme os critérios estabelecidos no Edital.
MAPA DOS LANCES
LOTE 01
Licitante
MAIARA PICCOLLI CLINICA
MEDICCA EIRELI

Proposta Licitante
177.600,00 MAIARA PICCOLLI CLINICA

1 Rodada
177.000,00

MEDICCA EIRELI

Ato contínuo procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação do licitante
que ofertou o menor preço por lote.Após a apreciação dos documentos, o pregoeiro e a comissão
observaram que a empresa MAIARA PICCOLLI CLINICA MEDICCA EIRELI deixou de apresentar
documento exigido conforme letra c) do edital, quanto à capacidade técnica “Certidão negativa da
Justiça estadual expedida pelo Cartório Distribuidor e ou Cartório Criminal da Comarca onde reside.”
Em se tratando da única empresa presente, devidamente credenciada e com proposta classificada, aplicase a este pregão, o artigo 48, §3º da lei 8.666 que concede o prazo de 08(oito) dias úteis para a juntada do
documento exigido. Fica designada a data de 18/07/2019 às 14:00(quatorze horas) para recebimento e
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análise do documento. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às quatorze horas e
vinte e dois minutos do dia quatro do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (04/07/2019). Eu,
Tatiane Aparecida do Prado _____________________ lavrei o presente registro de acontecimentos que,
após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos representantes que
permaneceram até a lavratura do mesmo.
JOSE NILTON DE SOUZA – Pregoeiro___________________________________________________
ALEXANDRA TULIPA TOZETTO – Comissão de Apoio_____________________________________
TATIANE APARECIDA DO PRADO - Comissão de Apoio___________________________________
MAIARA PICCOLLI CLINICA MEDICCA EIRELI__________________________________________________
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