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Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 07 - contendo a proposta de preços e
02 - contendo a documentação referente ao pregão presencial, ObSetivo da
Licitação: Contratação de êmprêsa para prestaçáo dos serviços de logística êm
saúde nas cidades de Passo Fundo,/RS e Porto AJ-egre/RS a firn de atender às
necessidades dos pacientes da Secretaria Municípa1 de Saúde de Estação/RS.
PREGÃo PRESENCTAI 006/2022, àS nove horas do dia dois de marÇo de dois mit- e
vinte e doisr nâ sa.l-a da comissão permanente de licitaÇões, reuniram-se o
Pregoeiro Qficial- e sua equipe de apoio, e o representante da empresa
interessada em participar do certame.
Participante do Pregão:
Empresa: SERVPREE SERVIÇOS DE LOGISTICÀ PÀRÀ SAUDE LTDA EPP
CNPü: 73.2t0. 928 / O00t-42
Representante Lega1r CIRO ROBERTO KRUEL BOHRER
CPF: 928 .925 .7 40-72
Real-izado o credenciamento da empresa/ procedeu-se a abertura do envelope 01
contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, ana.l-isaram a
descrição do item ofertado pela empresa/ decidindo pela classificação da
proposta. O representante da empresa participante declarou que a proposta está
plenamente de acordo com o Edital-.
As seguinte propostas foram apresentadas:
ftem: 1 - 60,0000 M - sERVlÇO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTIC. : R$ 5.484,5000

Sessão de Lances:
rtem: 1 - 60,0000 M - sERVrÇo DE LOGÍSTICA BM SAÚDE
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTIC. = R$ 5.450,0000 Valor Final
Procedeu-se a abertura do envelope 02 - contendo a documentação da Iicitante
vencedora gue foi anal-isada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. A empresa
apresentou impressão do site referente a Certidão de Débltos Municipais do
Municipio Contratante como não cadastrada no sistema, feita dili-gência foi
substituido pela presente Certidão Negativa. O Pregoeiro decidiu pela
habilitação da empresa vencedora do certame. Não houve intenção de recurso.
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