
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO N.º 0029/2021

1 - CREDENCIAMENTO

                  No dia 18/11/2021, às 09:00:00 horas, reuniram-se no(a) Centro Administrativo, o pregoeiro, Senhor(a)
Alexandre Augusto da Silva Melo, e a Equipe de Apoio, Senhores(as) Claudino Godofredo Assunção Neto Pereira, ,
designados a atuar nos autos do processo 0101/2021, nº. 0029/2021, para a sessão pública do Pregão Presencial
em epígrafe.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  0101/2021

EMPRESAS CREDENCIADAS

                  Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes,
visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e práticas dos demais atos de
atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

O pregoeiro comunicou o final do credenciamento.
Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) que atende(m) plenamente os requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação,
respectivamente.

2 - REGISTRO DO PREGÃO PRESENCIAL

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe
de Apoio, o pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução,
com aqueles definidos no edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os
Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos
termos dos incisos VIII e IV do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002.

Em seguida, o pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A
seqüencia de oferta de lances ocorreu da seguinte forma:

null

null

3 - RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO

ITEM: 1 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO PARA COVID-19 - Fracassado
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ITEM: 2 - ABAIXADOR DE LINGUA - PCT C/ 100 - Fracassado

ITEM: 3 - semente 60 pontos - Fracassado

ITEM: 4 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML - Fracassado

Observação

Habilitação

DOCUMENTOREPRESENTANTE ASSINATURAPARTICIPANTE

4 - ASSINATURAS

Paralisações

Recurso

Memorial Descritivo

Alexandre Augusto da Silva Melo

PREGOEIRO

Claudino Godofredo Assunção Neto Pereira

5 - PREGOEIRO - EQUIPE DE APOIO
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