
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2015

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva: CONTRATAÇAO DE EMPRESA POR MEIO DE MAIOR
DESCONTO, PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS, CONTROLADOS CONSTANDO NO
CATALOGO DO ABC-FARMA, REGULARIZADO PELA CAMARA DE REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS E
PELA ANVISA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICíPIO DE RIACHÃO/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
Diário Oficial da União - 14/04/2015;
Diário Oficial do Estado - 10/04/2015;
Informe Municipal - 09/04/2015;
Jornal A União - 10/04/2015;
Portal do Gestor - Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB - 10/04/2015;
Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 09/04/2015;
Site Oficial da FAMUP/PB - 09/04/2015.

Licitante cadastrado neste processo:
FARMACIA POPULAR LTDA - ME.

Às 08: 00 horas do dia 28/04/2015, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
Portaria nO 0002/2015 de 02/01/2015, composta pelos servidores:
MARYSÂVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
JOSILENE DA COSTA SANTOS - Membro da equipe de apoio;
ODIRLANE DA SILVA LIMA - Membro da equipe de apoio;
RENÊ DA COSTA JEREZ - Membro da equipe de apoio.

Inicialmente, 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:
FARMP"CIA POPULAR LTDA - ME - Representante: BRUNO FRANCELINO DA SILVA, Brasileiro, Casado,
Empresário, residente e domiciliado na Av Manoel Pedra, 08 - Casa - Centro - Dona Inês - PB,
CPF nO 321.726.168-26, Carteira de Identidade nO 45872789-1 SSP/SP.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve
seus conteúdos rubricados pelos presentes. Analisada a proposta, passou a informar:

O licitante apresentou proposta, no aspecto formal, em consonância com as exigências do
instrumento convocatório.

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgaçâo da classificação da proposta e a
convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório,
para a apresentação dos lances, Nesse momento o licitante informou que não ofertaria
lances! mas faria negociação diretamente com o Pregoeiro, tendo em vista que não
compareceu nenhum concorrente e tambémestá prevista na legislação vigente.

Após a conclusão e 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 elementos o Pregoeiro passou a informar:

O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado.

Considerados os valores apresentados pelo licitante, às observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-~e

o s equi.nt.e r esuLt.ado: .,.,..,;11~.~-~,. ~ ..'_"J~ ~ sJw ~
1~111tf J, ~1,.-é~ ,rfjf ....)
/?
(j



BRUNO FRANCELINO DA SILVA
CPF nO 321.726.168-26

RG nO 45872789-1 SSP/SP.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2015

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar
nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE MAIOR DESCONTO, PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS, CONTROLADOS CONSTANDO NO CATALOGO DO ABC-FARMA,
REGULARIZADO PELA CAMARA DE REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS E PELA ANVISA,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as
observaç6es apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumento
convocatório, produziu-se o seguinte quadro:

- FARMACIA POPULAR LTOA - ME.
Lote(s): 1 - 2 - 3; Valor: R$ 120.000,00.

DE LANCES VERBAIS

30.000,00

60.000,00

3. O - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:

FARMACIA POPULAR LTDA - ME.
Lote 1: 24.900,00. Lote 2: 24.900,00. Lote 3: 49.800,00.
5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados pelo licitante, as observações
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao
produziu-se o seguinte resultado:

apontadas durante o
final desta sessão,

Licitante vencedor, lote correspondente e respectivo valor total da contratação:

FARMACIA POPULAR LTDA - ME.
lote(s): 1 2 3.
Valor: R$ 99.600,00. .I!Y.....I•.•..t ~", /tI ,..--;.
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Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: d''i ~,,:~~ <}'

99. 61fõ, 00 J 0-.. #~~~
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Os valores unitários, constantes da proposta, bem como o resultado do c",,JiíOiI=ameCClj:&, a devlda>'m;r"
classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que ::rica fa';:êridoparte~~'1>
integrante desta Ata, independente de transcrição. ;,,,,:',.' ~ t~·\"

Houve negociação do Pregoeiro com o lici €~~te, ",Ç),sâ~·:t.
vista à obtenção da melhor oferta. 'f,,,,i!!.~~I;,~.!i~';;;'>

FARMACIA POPULARLTDA ME Valor: R$

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Considerações do Pregoeiro: O Pregoeiro agradeceu a presença do Licitante e dos
membrosda equipe de apoio e passou os seguintes informes: Que o processo ocorreu
dentro da normalidade e legalidade; Que não ocorreu nenhum fato que desabonasse o
certame realizado; Que foi dada a tolerãncia de 15(quinze) minutos em conformidade
com o i tem 11.1 do instrumento convocatório; Que não houve lance verbal, tendo em
vista que só apareceu um licitante, daí foi efetivada uma negociação direta entre o
lici tante e o Pregoeiro; Que o processo será logo adjudicado e encaminhado para
Homologaçãopor parte da autoridade superior e que tão logo isso ocorra, fica desde
já o licitante vencedor convocada para assinatura do respectivo contrato.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme,
vai devidamente assinada. Riachão/PB, 28 de abril de 2015.

LIMA

ODIRLAN~ LIMA /,,/ /RENÊ DA COSTA JEREZ
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FARMACIA
BRUNO FRANCELINO DA SILVA

CPF nO 321.726.168-26
RG nO 45872789-1 SSP/SP.


