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Aos 31° (trigesimo primeiro) dias do mes de Outubro de 2017 (dois mil e dezessete), as 09h:00min, na
Prefeitura Municipal de Pacoti, situada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, reuniu-se a
ComissSo de Pregao nomeada pela Portaria 304/2017 de 14 de Junho de 2017, composta pelos servidores
Francisco Adriano Avelino da Silva - Pregoeiro, Jose Eraldo Teixeira Soares e Jose Daniel Moreira membros da equipe de apoio, com a finalidade de negociaÿao de prefos anteriormente Adjudicados pelo
Pregoeiro, porem n&o aceitos pelo Secretario de Saude. Portanto mediante solicita?Io do Secretario de
Saude Sr. Luiz Emanuel Pereira Monteiro foi convocada a empresa na tentativa de uma possivel
negociafao para o PREGAO PRESENCIAL N° 2017.10.03.1-PP cujo objeto e o REGISTRO DE
PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTA£AO DE SERVICOS DE SAUDE PARA

COMPLEMENTACAO

'

A REDE ASSISTENCIAL DA SAUDE MUNICIPAL, EM
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO TERMO DE REFERENCIA. AS 09h:00min o Pregoeiro deu inicio a sessao registrando o
comparecimento do representante da empresa COOPERATTVA DE TRABALHO DE
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA, no qual foi convoca atrav6s de TERMO DE
CONVOCACAO PARA SESSAO EXTRAORDINARIA, tendo sido enviados e confirmado o seu
recebimento no dia 30 de Outubro de 2017, que tern como objetivo realizar sessao de negociaÿo afim de
obter melhores preÿos em virtude de oficio enviado pelo Secretario de Saude o Sr. Luiz Emanuel Pereira
Monteiro de n° 2019 considerando que a Licitacao realizada no dia 24 de Outubro de 2017 houve apenas
um participante em consequencia disso nao houve a possibilidade de reduÿao de valores de modo a
atender o interesse e a capacidade de pagamento da AdministraÿHo Publica, necessaria se faz essa sessSo a
fim de garantir a economicidade do Erario publico com melhores preipos, embora os valores ja estejam
abaixo dos valores orfados. Sendo assim, o Pregoeiro junto com a comissdo de Pregao solicitou uma
melhor oferta para o LOTE UNICO Adjudicado inicialmente com o valor de R$ 4.576.454,40 (quatro
milhoes quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) o
representante embora reticente apresentou uma melhor oferta ficando o valor de R$ 4.382.132,64 (quatro
milhoes trezentos e oitenta e dois mil cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Logo ap6s o
Pregoeiro perguntou ao licitante participante se existia por parte do mesmo, alguma inten<pao de entrar
com recurso contra a decisao da Comisslo, para que fosse registrada em ata a sintese de suas razoes,
conforme faz constar no item 8.8 do Edital. O proponente participante nao manifestou intenfSo de entrar
com recurso, concordando com os procedimentos do certame. Portanto nada mais havendo a tratar nem a
declarar, o Pregoeiro deu por encerrada a sessio as 1 lh:40min, que para constar foi lavrada a presente
Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo licitante participante
presente.
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