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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO 

MODALIDADE "PREGÃO PRESENCIAL DE N.º 029/2017” 

 

Processo n.º 031.2017. 01 

Modalidade: Pregão Presencial n.º 029/2017 

DATA: 29/06/2017.  

Hora: 09h00m. 

 

 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 

exames médicos. Licitação regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94. 

 

 

Às nove horas do dia vinte e nove do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na 

Prefeitura Municipal de Pau D´Arco, na sala onde funciona a CPL. (Comissão Permanente de 

Licitação), e sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Boa Sorte, 

s/n.º, Setor Paraíso, CEP: 68.545-000, o Pregoeiro, Marco Antonio Lage Rolim, designado pela 

Portaria n.º 014 de 06 de janeiro de 2017, bem como a equipe de apoio composta pelos assistentes, 

Francisco das Chagas Alves Nunes e Zeneide Cruz Pereira. Obteve o edital as empresas: 

BRANCO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 

07.307.106/0001-81 e PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 

09.007.792/0001-09. No dia e hora marcada compareceu a empresa BRANCO LABORATÓRIO DE 

ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.307.106/0001-81 tendo como 

representante credenciado o Sr.º Raimundo Reis da Silva, inscrito no C.P.F sob o n.º 328.354.502-20. 

Parte para a fase credencial, a empresa atendeu os critério para o credenciamento. Dando 

continuidade solicita o envelope proposta da licitante, todos presentes rubricam as abas dos 

envelopes.  Ao abrir o envelope proposta de preços a empresa cotou 109 (cento e nove) itens, o total 

de itens é 285 (duzentos e oitenta e cinco), irá fracassar 176 (cento e setenta e seis) itens, os preços 

apresentados são os praticados no mercado, sendo aprovada a proposta de preços da licitante. Inicia-

se a fase de lances; após a negociação dos preços. Parte para a fase de análise da documentação da 

empresa, detectou-se o não cumprimento “59.2” – Relativo à Regularidade Fiscal, “c.1” Faz parte da 

regularidade para com a Fazenda Federal a prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, 

administrada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e a prova de regularidade para com a 

Seguridade Social (INSS) e  “59.4” “a” Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis; é concedido o benefício da Lei Complementar 123/2006 sendo dado 

prazo de (05) cinco dias úteis para a apresentação dos documentos. O valor total vencido pela 

empresa é de R$ 800.560,00 (oitocentos mil, quinhentos e sessenta reais), após a juntada da 

documentação será adjudicado os itens, para posterior relatório ao ordenador de despesa e demais 

providencias de praxe. Nada mais havendo a ser tratado, às 11h15m foi encerrada a Sessão, da qual 
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lavrou- se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 

representantes das empresas licitantes presente.................................................................................. 

 

 

 

Marco Antonio Lage Rolim 

Pregoeiro 

Portaria n.º 014 de 06 de janeiro de 2017 

 

  

 

   Francisco das Chagas Alves Nunes                                                              Zeneide Cruz Pereira 

                     (Assistente)                                                                                              (Assistente)  

 

 

 

BRANCO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME 
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