
EDITAL Nº 73/2.020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2.020

Ata de reunião de abertura dos trabalhos referentes ao Edital nº 73/2.020 – Pregão Eletrônico nº
04/2.020,  que objetiva a  AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES
BÁSICAS  01,  03,  04,  05,  06  E  10  DA  SECRETARIA  DE  SAÚDE,  CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I. Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, a
partir das oito horas, na sala de reuniões da Seção de Licitações – situada na rua Santos Dumont,
n.º 28, nesta cidade de Birigui, reuniram-se a Pregoeira designada, Sra. Tatyane Fernanda Martins e
equipe de apoio integradas respectivamente pelos membros Antonio Carlos André Junior, Ariadne
Antonio Gandolfi  e Rosane Vieira para a realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
supracitado, a fim de análise dos documentos de HABILITAÇÃO das empresas quais sejam: 01)
JHONATAN BAGATOLI -  ME,  CNPJ Nº 22.992.632/0001-11 e  02)  G.  DA SILVA BIGLIA
MÓVEIS  ME,  CNPJ  Nº  26.515.749/0001-65.  A  empresa  JHONATAN  BAGATOLI  –  ME
apresentou as documentações à data do protocolo dentro da vigência. Considerando que a empresa
G. DA SILVA BIGLIA MÓVEIS ME, não apresentou a documentação de HABILITAÇÃO no
prazo estipulado conforme Edital, tão pouco, realizou o envio da mesma por e-mail, restando a
mesma, INABILITADA. Salienta-se que na Sessão Pública qual fora realizada a etapa de lances,
NÃO houve manifestação de re intenção de recurso durante o período de 15 (quinze) minutos .
Desta forma prosseguiu-se com o presente ato para análise das documentações de Habilitação da
licitante supramencionada. Sendo o que necessário se faz anotar, nos termos da cláusula 12.2 do
instrumento  convocatório,  a  Pregoeira  Oficial  comunicou  via  “chat”  da  plataforma  BLL  aos
licitantes participantes que a partir das 8 horas do dia 30 de abril deste ano, se iniciaria a análise da
documentação das empresas detentoras das melhores ofertas na sessão de disputa. A Pregoeira deu
início a reunião, abrindo os invólucros das licitantes cumpridoras da cláusula 13.14 do Instrumento
Convocatório. Seguindo os trabalhos, foi aferido a legalidade dos documentos de habilitação. Por
fim, após a análise da documentação,  no aspecto comum, quais reputaram-se aprovadas, ficando
somente a licitante  JHONATAN BAGATOLI - ME devidamente  HABILITADA.  Desta forma
fica  neste  ato  declarada  VENCEDORA do  objeto  deste  certame  a  empresa:  JHONATAN
BAGATOLI – ME, para o item de nº 01. Findo os procedimentos de Habilitação, e comunicado via
“chat” da plataforma BLL, abriu-se prazo de 15 (quinze) minutos para manifestação de intenção de
recurso, decorrido o prazo, não houve manifestação das licitantes. Em vista de que o julgamento e
análise  dos  critérios  que  competem  ao  pregoeiro  nos  termos  do  edital  restaram  devidamente
cumpridos. Nada mais havendo a constar, deu-se por encerrada a presente reunião.  Eu, Ariadne
Antonio  Gandolfi,  lavrei  a  presente  Ata,  que  segue  regularmente  assinada  por  mim  e  pelos
presentes.
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