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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028-2019 
Aos vinte e nove dias do Ines de julho de dois mil e dezenove, As 08h0Omin (oito horas), na sala de 
licitação da Prefeitura Municipal de Cocos, situada na Rua Presidente Juscelino n° 115, Cocos-Bahia, 
realizou-se a sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e 
documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão 
Presencial. Objeto: é o registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de exames 
laboratoriais para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) que integra o presente edital. Presentes o 
Pregoeiro Senhor Anizio Veiga Filho e equipe de apoio,  Robson  Vasconcelos de Moura, nomeados pela 
Portaria n.° 060/2018, de 21/12/2018 que estes subscrevem. Presentes também, os representantes das 
empresas licitantes, conforme descrição abaixo: 

Empresas Credenciadas 
PLASMA ANALISES LABORATORIAIS S/C LTDA Inscrita no CNPJ N.° 41.997.081/0001-23, 
representado pelo Sr. Paulo Sergio Normanha Carvalho, portador do RU n.° 03.687.042-03 SSP/BA - 
Inscrito no CPF sob o n.° 508.122.465-00. 
POLICLINICA LABORATORIO, MEDICINA E SAÚDE LTDA. Inscrita no CNPJ N.° 
07.860.717/0001-52, representado pelo Sr. Normando de Jesus  Junior,  portador do RU n.° 
0795056605 SSP/BA - Inscrito no CPF sob o n.° 011.617.345-97. 

Terminada a fase de credenciamento, o Pregoeiro recebeu a Declaração de Cumprimento dos Requisitos 
de Habilitação, Declaração de Elaboração de Proposta Independente, bem como os envelopes contendo 
as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação das mãos dos credenciados. Em seguida, o 
Pregoeiro abriu os envelopes contendo as Propostas de Preços, rubricou-a abrindo vistas aos 
representantes das empresas. Após análise técnica realizada pelos membros, concluiu que não foram 
encontradas falhas, estando de acordo com as exigências do edital. A seguir o Pregoeiro realizou a 
classificação das empresas para a fase de lances verbais, referente ao LOTE (JNICO  da proposta, 
conforme item 7.3.1. do Edital ("Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos"). Na fase de lances, conforme mapa em anexo foi ofertado lances, onde o 
representante da empresa PLASMA ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA ofertou o menor valor da 
proposta, a qual seja R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), que foi aceito pelo Pregoeiro e o 
mesmo exigiu que fosse apresentado planilha de composição de pregos provando que a sua proposta é 
exequível. Dando inicio A segunda fase do certame foi aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação da empresa licitante vencedora da primeira fase do certame, que foram conferidos pelo 
pregoeiro, e o mesmo constatou que estava faltando o documento Contrato Social da Empresa PLASMA 
ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA. Tendo em vista que o documento tinha sido apresentado no 
credenciamento, o pregoeiro achou por bem não desclassificar a empresa, declarando a mesma 
vencedora do certame. Logo após, o pregoeiro abriu espaço para interposição de recursos, onde a 
empresa POLICLINICA LABORATORIO, MEDICINA E SAÚDE LTDA manifestou interesse de 
interpor recursos. 0 pregoeiro acatando a decisão da empresa deu o prazo de  tees  dias úteis para que a 
mesma pudesse apresentar os recursos. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encenada a sessão As 
12h 10m. Eu  Robson  Vasconcelos de Moura, membro, lavrei o presente registro de acontecimentos que, 
depois de lido e achado conforme, segue assinado por mim e pelos demais que permaneceram até a 
lavratura do mesmo. 
Cocos - Bahia, 29 de julho de 2019. 
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