Serviço Público Municipal
Prefeitura Municipal de Gongogi -Ba
Governo Gongogi em Boas Mãos
CNPJ: 14.235.048/0001 -93

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL
PP-21-2019
Objeto:
Contratante:
Pregoeiro:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PSIQUIATRICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
JOSÉ WILDES AZEVEDO SANTOS

Às oito hora e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de agosto de dois mil e dezenove, no
Prédio da Prefeitura Municipal de Gongogi, situada na Rua Dom Eduardo Herberold, 17,
Centro no Município de Gongogi - BA, iniciou-se a sessão pública para recebimento e
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação,
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial PP- n.
21/2019, tipo menor preço por lote único em referência ao objeto: Cujo objeto que consiste
na contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos Psiquiátrico,
no hospital Municipal Edésia Rocha Neves, na sede deste município destinada a
manutenção exclusiva da secretaria de saúde deste Município. Conforme especificações e
condições constantes no termo de referência, Edital e seus anexos. Presente, nomeados
pela portaria 0214/2019, datada de 02/01/2019, o Pregoeiro, José Wildes Azevedo Santos e
a equipe de apoio composta pelos senhores: Givaldo dos Santos e Ailton Soares dos
Santos, que estes subscrevem. Presente, também, os representantes das sociedades
empresais licitantes, que acudiram ao chamado público, conforme relacionado abaixo:

EMPRESA CREDENCIADA
JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ. Nº 29.729.030/0001-15, com sede na Av. Tancredo Neves, 620 – Edifício Mundo
Plaza, sala 1706 – CEP: 41.820-020 – Caminho das Arvores - SALVADOR – Bahia,
representado pelo Sr. AFONSO CAIO FAHNING CASTRO, inscrito no CPF: 841.771.36549 e Identidade Profissional nº 026563-CREMEB-BA.
Dando prosseguimento à sessão, apenas uma única empresa acudiu ao chamado público,
diante da necessidade da contratação e urgência dos serviços para manutenção do Hospital
Municipal Edésia Rocha Neves, o pregoeiro deu andamento ao certame, ato seguinte o
pregoeiro
recebeu
a
declaração
de
cumprimento
dos
requisitos
de
habilitação/credenciamento, após minuciosa análise na documentação pelo pregoeiro, e
equipe de apoio e licitante presente, o pregoeiro disponibilizou a palavra ao licitante
presente para fazer alguns registros ou comentários sobre o credenciamento ninguém fez
uso da mesma, sendo declarada credenciada a única empresa que acudiu ao chamado
público. Em seguida, o Pregoeiro solicitou os envelopes contendo a documentação da
habilitação das mãos do representante legal da empresa licitante, em seguida, o pregoeiro
abriu o envelope contendo a proposta de preço e realizou a classificação da empresa
(menor preço por lote), especificado da seguinte forma:
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MAPA DE OFERTAS ESCRITAS:
LOTE I

EMPRESA
JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA

VALOR
46.800,00

Dando prosseguimento à sessão, o pregoeiro recebeu a declarações de cumprimento dos
requisitos de habilitação/credenciamento, após minuciosa análise na documentação pelo
pregoeiro, e equipe de apoio e licitante presente, o pregoeiro disponibilizou a palavra ao
licitante presente para faz alguns registros ou comentários sobre o credenciamento ninguém
fez uso da mesma, sendo declarada credenciada as duas empresas presentes que
acudiram ao chamado público. Em seguida, o Pregoeiro solicitou os envelopes contendo a
proposta de preço e documentação da habilitação das mãos dos representantes legais das
empresas. Em seguida, o pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e
realizou a classificação das empresas (menor preço por lote), especificado da seguinte
forma:
FASE DE LANCE VERBAL
Empresa Licitante
Lance Escrito
Lance I
Lance II
Lance III
Lance IV
Lance Final

JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
46.800,00
45.000,00
44.000,00
43.000,00
45.500,00
(Vencedor), 42.000,00

OBS: Na fase de lances verbais diretamente com o pregoeiro, a empresa: JAIRAH MED
SERVIÇOS MEDICOS LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. Nº
29.729.030/0001-15, com sede na Av. Tancredo Neves, 620 – Edifício Mundo Plaza, sala
1706 – CEP: 41.820-020 – Caminho das Arvores - SALVADOR – Bahia, representado pelo
Sr. AFONSO CAIO FAHNING CASTRO, inscrito no CPF: 841.771.365-49 e Identidade
Profissional nº 026563-CREMEB-BA, vencedora do lote único com valor global de R$
42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), o que foi acatado pelo pregoeiro, pôs os valores
estavam em conformidade com os preços de referência do município, e o praticado no
mercado, ato seguinte realizou a conferência da documentação de habilitação, que após
minucioso estudo, constatou que estava em acordo com o solicitado no edital, como não
houve nada mais a registrar em ata. O pregoeiro disponibilizou a palavra, para quem
quisesse fazer uso da mesma, ninguém fez uso da palavra, todos declinando do direito de
interposição de recursos. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às
10:00 (dezesseis horas). Eu, José Wildes Azevedo Santos, pregoeiro, lavrei o presente
registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo
pregoeiro e pelo representante empresariais, que acudiram ao chamado público e
permaneceu até a lavratura do mesmo. Dando se por encerrada a sessão.
EMPRESA VENCEDORA:
Lote
I

Empresa

JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
TOTAL

Valor
42.000,00
42.000,00
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José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro

Givaldo dos Santos – Membro

Ailton Soares dos Santos - Membro

Gongogi - Bahia, 28 de Agosto de 2019.

JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ. Nº 29.729.030/0001-15.

Rua Dom Eduardo Herberold, nº 17 – Centro - CEP 45.540-000 – Gongogi - Bahia
Site: www.gongogi.ba.io.org.br

