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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 
Aos 16(dezesseis) Dias do Mês de Setembro de dois mil e dezesseis, às 14:30 horas, reuniram-se na sala 
de licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados 
pela portaria nº 02/2016, de 1 de Janeiro de 2016, com o objetivo de tratar nesta sessão do recebimento 
e julgamento do Processo Licitatório Nº69/2016, Pregão Presencial Nº 45/2016, tipo de 
julgamento “Menor Preço Por Item”, tendo como objeto a aquisição de MÓVEIS  HOSPITALARES E 
OUTROS, nas condições e especificações expressas no edital.  
 
Ato preliminar da sessão foi efetuado o credenciamento e registro de entrega dos envelopes de “Proposta” 
e “Documentos de Habilitação” das proponentes deste processo, conforme abaixo relacionados:  
 
1 – MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME– CNPJ: 15.275.465/0001-22, Rua Professor 
Max Humpl, 1139, salto do Norte, CEP-89.065-500, Blumenau/SC, Fone: (47)3209-8789, 
macarinicomercial@gmail.com  
Enquadramento: EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP 
Representante: EVANDRO DA SILVA – CPF: 037.381.209-47 
 
Do credenciamento: As proponentes acima relacionadas foram credenciadas sem nenhuma restrição, 
atendo ao exigido no edital. Dando sequência aos trabalhos, foi determinada pelo pregoeiro a abertura 
dos envelopes contendo as propostas iniciais das proponentes, para fins de análise da conformidade do 
objeto com as exigências do edital e classificação das propostas para etapa de lances, conforme abaixo 
ordenadas: 

 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS e ETAPA DE LANCES 

 
Item ESPECIFICAÇÕES Qtde. R$ Unit. R$Total 

1 

POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA DESCANSO E 
ACOMPANHANTE: com assento, encosto e apoio de braços e 
pernas estofados, revestidos em courvim, densidade aproximada 
26; reclinável 4 posições, com movimentos simultâneos através 
de alavanca; estrutura em tubo de aço de aproximadamente 1" x 
1,50 mm; pés com ponteiras de borracha; acabamento em 
pintura epóxi com tratamento anti-ferruginoso. Dimensões 
aproximadas (C x L x A): 1600 x 750 x 550 mm  
Capacidade de peso mínima até 110kg 
Garantia mínima: 01 ano para defeitos de fabricação. 
Marca: METAL SOLUTION 

6 800,00 4.800,00 

LANCES 1  s/l vencedor 
 

2 

MOCHO BANCO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO: 
Regulagem de altura à gás, base com rodízios, Assento com 
espuma injetada de alta densidade, revestimento na cor preta em 
corano ou courvim lavável, base com 5 pés em nylon injetado 
com rodízios giratórios, Altura regulável mínima entre 42 e 60 cm. 
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. 
Marca: REIFLEX 

4 245,00 980,00 

LANCES 1  s/l vencedor 
 

3 
CADEIRA DIRETOR/PRESIDENTE: 
Assento e encosto com espuma interna, revestimento em couro 
sintético, courvin, ou courino na cor preta, com apoio de braços 

2 445,00 890,00 
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lateral com espuma injetada na cor preta, Regulagem de altura a 
gás, função RELAX, Base GIRATÓRIA em aço carbono com 
pintura epóxi na cor preta ou cromada, composto de 5 rodízios 
em nylon ou PU, Capacidade de peso mínima de 120kg. 
Garantia mínima de 1 ano. 
Marca: REIFLEX 

LANCES 1  435,00 870,00 
Vencedor 

 
Total do Vencedor: R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais) 
 
Encerrada a abertura das propostas iniciais classificadas as propostas, foi efetuada a etapa de lances 
conforme registrado no quadro acima. O pregoeiro em análise da aceitabilidade das propostas, passou a 
negociação direta com os vencedores dos lotes, para fins de obter um preço melhor para a municipalidade. 
O representante declarou não ter mais condições de reduzir o seu preço em razão dos preços ofertados 
já estarem no limite de execução do contrato. O pregoeiro, em face de essa manifestação, encerrou as 
negociações declarando a vencedora deste processo licitatório as propostas da proponentes acima 
resumidas: 
 
SOBRE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DA LICITANTE: Após encerrada a fase de lances e 
declaradas as propostas vencedoras, o pregoeiro continuou os trabalhos com abertura dos envelopes de 
nº 02-Habilitação, para análise da documentação de habilitação das proponentes acima declaradas 
vencedoras. Em ato contínuo, foram analisados os documentos apresentados pelas proponentes, que 
depois de verificada a veracidade dos documentos, foram rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e 
representantes das proponentes presentes. Da análise apresentada, o pregoeiro declarou habilitadas as 
empresas: MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME– CNPJ: 15.275.465/0001-22, Rua 
Professor Max Humpl, 1139, salto do Norte, CEP-89.065-500, Blumenau/SC, Fone: (47)3209-
8789, macarinicomercial@gmail.com , por ter apresentado a documentação de acordo com as 
exigências do edital, sendo desta forma considerada vencedora e adjudicados os respectivos objetos deste 
processo. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a sessão às 15:15Horas, do dia 16/09/2016, 
cuja ata foi lida e assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e representante. O resultado do presente 
processo licitatório, somente tornar-se-á definitivo, após a homologação do objeto pelo Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 

_________________ 
João Kennedy Paulini 

Pregoeiro 

________________ 
Luã Roberto Leite 
Equipe de apoio 

___________________ 
Márcio A. de Oliveira 

Equipe de apoio 

_______________ 
Vilimar Fischer 
Equipe de apoio 

 
 
 
REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE: 
 
 
 

________________________________________________________________ 
MM COMÉRCIO DE EQUIP. LTDA ME– CNPJ: 15.275.465/0001-22 

Representante: EVANDRO DA SILVA – CPF: 037.381.209-47 


