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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL / REGISTRO DE PREÇO Nº 1603. 0472
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DE USO MEDICINAL
EM RECIPIENTES CILINDRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAPE/CE.

-

Ao 01 (primeiro) dia do mês de Abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) (01.04.2021),
às 09h03min, na Sala de reunião da Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de
Acarape/CE, situada à Rua José Guilherme Costa, 100 — Bairro Centro, Acarape/Ceará,
reuniu-se a Senhora Pregoeira e os membros da Comissão de Pregão, nomeados pela
Portaria n.º 017, de 04/01/2021, para realização de sessão pública com a finalidade do
recebimento dos envelopes de propostas de preço e habilitação, referentes ao pregão
acima indicado. Neste momento a Pregoeira, Sra. Eveline Rochelle de Oliveira Silva
apresentou os membros da equipe de apoio: Sr. Francisco Paulo Cabral de Sousa e o Sr.
Daniel Freitas Silva. Inicialmente, a Senhora Pregoeira solicitou registrar em ATA que o
aviso do presente certame foi publicado no Jornal de Grande Circulação “O Povo” e no
Diário Oficial do Estado “DOE/CE” no dia 18 de março de 2021, assim como, também,

no portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, atendendo as normas
pertinentes a matéria. Em seguida iniciou-se a fase de credenciamento, verificando a
participação das empresas: DISTRIBUIDORA DE GASES ZE 1000TON— CNPJ:
11.352.846/0001-07, representada pela Sra. MARIA
LUCIVANIA
CARDOSO
FREITAS, CPF nº 014.864.103-24; recebendo também os envelopes N.º 01
(PROPOSTA DE PREÇOS) e N.º 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). Às
09h10min a Pregoeira encerrou o recebimento de envelopes para este certame.
Continuando, a Pregoeira acompanhado da equipe de apoio analisou os Documentos de
Credenciamento do representante e as condições de participação da empresa e colocou a
disposição para rubricas e análise do licitante presente, bem como da equipe de apoio.
Logo após também analisou os documentos e comunicou que o proponente e seu
representante acima relacionados estão credenciados de acordo com os documentos de
credenciamento e condições de participação, conforme respectivo edital. A Pregoeira
procedeu à abertura dos envelopes N.º 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e juntamente com
a equipe de apoio analisou a proposta e colocou a disposição para rubricas e análises do
licitante presentes. Logo classificou a proposta para a fase de lances, na qual a empresa
não teve nenhum lance abaixo da proposta já apresentada. Portanto foi declarada
arrematante a empresa DISTRIBUIDORA DE GASES ZE 1000TON — CNPJ:
11.352.846/0001-07, com o valor global do lote de R$ 245.900,00 (duzentos e quarenta
e cinco mil e novecentos reais). Após a finalização dos lances verbais a Pregoeira
acompanhada da Equipe de Apoio abriu o envelope Nº 02, contendo os Documentos de
Habilitação da empresa arrematante. Em seguida analisou a documentação juntamente
com a Equipe de Apoio, e após análise deu vista ao licitante participante, ato continuo

declara HABILITADA a empresa DISTRIBUIDORA DE GASES ZÉ 1000TON— CNPJ:
11.352.846/0001-07, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as
normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Federal Nº 10.520/02. Desta forma a Pregoeira
declarou habilitada e vencedora no PREGÃO PRESENCIAL / REGISTRO DE PREÇO
Nº 1603.04/2021 a empresa DISTRIBUIDORA DE GASES ZÉ 1000TON — CNPJ:
11.352.846/0001-07. Encerrado o julgamento, neste momento a Pregoeira arguiu ao
licitante presente acerca da intenção do mesmo interpor recurso quanto ao resultado do
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certame; prerrogativa esta à qual o licitante não apresentou intenção de recorrer do”
julgamento deste pregão, concordando todos com os- procedimentos do certame. Na

oportunidade. Portanto, nada mais havendo a tratar nem a declarar, a Pregoeira deu por
encerrada a sessão às 10h02min, do que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai
assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e pelo licitante presente.
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DISTRIBUIDORA DE GASES ZÉ 1Ó00TON — CNPJ: 11 352, 846/0001-07,
representada pelo(a) Sr(a). MARIA LUCIVANIA CARDOSO FREITAS, CPF nº
014.864.103-24
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