
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.002-FMS 

    27/05/2020 às 08:30:09 - Reuniram-se Pregoeiro e respectivos Membros da Equipe de Apoio, em atendimento as
definições contidas no Decreto Federal nº 10.024/2019, para proceder com a realização dos atos e procedimentos
relativos ao Pregão Eletrônico supramencionado e, como também com seu julgamento, cujo objeto destina-se a:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - AMAURY), LOCALIZADA NO
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARA-PA. 
    27/05/2020 às 08:30:09 - Iniciou-se o credenciamento da licitante abaixo relacionada, com seu respectivo
representante. 
    

CREDENCIAMENTO
 
27/05/2020 às 08:41:34
F. C. COELHO SERVICOS MEDICO (31.875.049/0001-11)

FRANCKLIN CARMO COELHO (002.301.573-00)
 

    
27/05/2020 às 08:41:40 - O Pregoeiro, em atendimento as disposições contidas no edital, tornou pública as propostas
recebidas e, logo após o seu respectivo julgamento, abriu-se a fase de lances. Não obstante, participaram a(s) licitante(s)
abaixo selecionada(s), com sua(s) respectiva(s) proposta(s). A preponente cuja proposta esteja marcada com "C" foi
classificada e convocada para a fase de lances, enquanto, a preponente cuja proposta esteja marcada com "X" foi
desclassificada e excluída da fase de lances. Tanto para a oferta do lances quanto para classificação/desclassificação da
proposta foram considerados os dispostos em edital, conforme segue: 
    

FASE DE LANCES
1 - MEDICO CLINICO GERAL UBS -AMAURY MES 12,00
 

31.875.049/0001-11 10.407,00 (C)
27/05/2020 às
08:52:17 31.875.049/0001-11 10.407,00   

27/05/2020 às
08:54:19 31.875.049/0001-11 10.405,00   

27/05/2020 às
09:02:37 31.875.049/0001-11 10.405,00   Em negociação

27/05/2020 às
09:04:16 31.875.049/0001-11 10.405,00   Vencedor

 
 
    
27/05/2020 às 09:04:46 - Encerrada a fase de lances, o pregoeiro deu início a verificação das condições de habilitação
da(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), tendo seu julgamento conforme segue 
    

HABILITAÇÃO
 
27/05/2020 às 09:41:03 - INABILITADO
F. C. COELHO SERVICOS MEDICO
Razões: A empresa foi inabilitada por não atender os requisitos do edital, deixando de apresenta os itens abaixo: 

10.1.II - c) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (Ficha de Inscrição Estadual), relativo à
sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 
10.1.III - b) - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
expedida até 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos documentos de habilitação e propostas; 
10.1.IV – a) - Atestado(s) de capacidade técnica ou Declaração, que comprovem já ter o licitante executado
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serviço da mesma natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
informando nome, cargo e assinatura do responsável pela informação.

 
    

27/05/2020 às 09:42:21 - Mensagem do Pregoeiro: Caro licitante dentro de cinco minutos abriremos um prazo de 5
(cinco) minutos para que se manifeste intenção de recurso, conforme determina o art. 44 do Decreto 10.024/2019.
    
27/05/2020 às 09:48:53 - Após habilitação/inabilitação, abriu-se o prazo até às 27/05/2020 às 09:53:53 para manifestar
intenção em recorrer sobre os atos praticados neste certame. 
    27/05/2020 à53 09:53:53 - Decorrido o prazo para manifestação de interposição de recurso: NÃO HOUVE
MANIFESTAÇÃO.
    
    
    
27/05/2020 às 10:56:17 - Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de apoio, com a anotação dos atos eletrônicos relativos aos participantes. Por tanto o pregoeiro suspendeu a sessão
conforme os termos do § 3º Artigo 48 da Lei 8.666/93.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

________________________________________
MAYKON DAVID COSTA FERREIRA

Pregoeiro

________________________________________
ROBERVAL ALVES RODRIGUES

Equipe de apoio

________________________________________
CRISTIANO VELOSO MELO

Equipe de apoio

Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:
Signatário(a): ROBERVAL ALVES RODRIGUES
Data e Hora: 27/05/2020 11:05:27
Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:
Signatário(a): MAYKON DAVID COSTA FERREIRA
Data e Hora: 27/05/2020 11:05:50
Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:
Signatário(a): CRISTIANO VELOSO MELO
Data e Hora: 28/05/2020 10:05:07

A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço

Estado do Pará
Município de Palestina do Pará

Prefeitura Municipal



https://kitpublico.online/publico/validar/dpl/50acbad0-30a6-11ea-b072-1359869454e7/deb078ca-a021-11ea-91cf-e046bee54197 

Estado do Pará
Município de Palestina do Pará

Prefeitura Municipal


		2020-07-27T11:30:11-0300
	MAYKON DAVID COSTA FERREIRA:06576954166




