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ATA DO PREGÃO Nº 000014/2019
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no eventual e futuro 
fornecimento de medicamentos, éticos, genéricos e similhares, constantes da tabela 
ABCFARMA, de A a Z, a serem distribuídos de forma imediata e gratuita aos usuários do SUS, 
conforme prescrição médica, garantindo o tratamento de saúde e cumprimento de possíveis 
demandas judiciais interpostas à municipalidade e cujo medicamento receitado não conste no 
elenco padronizado da Farmácia Básica.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item (Pregão) 
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 13h30min, na sala de licitações 
da Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES, reuniu-se o pregoeiro e a equipe de apoio designados pela 
portaria nº 297/2019. Aberta a sessão, o pregoeiro cumprimentou os presentes, licitantes e equipe de 
apoio e procedeu o recebimento dos documentos para credenciamento dos interessados, visando a 
comprovação de poderes para a formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos 
licitantes. Ato contínuo foi iniciado o credenciamento, com duração de trinta minutos, dos interessados 
na seguinte conformidade: DROGARIA JAGUAREFARMA LTDA-ME, CNPJ: 05.962.092/0001-04, com 
representação do Senhor(a) SANDRO NUNES, CPF: 020.160.787-58. A documentação de 
credenciamento das empresas participantes foi repassada aos licitantes para análise, aprovada, foi 
rubricada pelos licitantes presentes e equipe de apoio. Dando prosseguimento a sessão o Pregoeiro 
recebeu a declaração de comprometimento de habilitação, prevista no edital convocatório. Comprovou 
ou comprovaram a condição de Micro e Pequenas Empresas, de acordo com a Lei nº 123/2006 e 
147/2014 e posteriores alterações, a(s) empresa(s) DROGARIA JAGUAREFARMA LTDA-ME. Ato 
contínuo foi/foram aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a proposta de preço, na seguinte conformidade: 
e com a colaboração da Equipe de Apoio, examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de 
fornecimento ou de execução com as definidas no edital. Após, foram repassadas aos licitantes para 
análise, aprovadas e rubricadas pelos representantes presentes, Pregoeiro e equipe de apoio . Para 
cumprimento da Lei 10.520/2002, procedeu-se o julgamento inicial das propostas, para atendimento ao 
Art. 4º, inciso VIII, que diz: "no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor". Dando prosseguimento, o pregoeiro 
convocou a(s) empresa(s) classificada(s) para apresentação dos lances verbais. Lote 1 Rodada 0: 
DROGARIA JAGUAREFARMA LTDA-ME lance 2,0% (dois) por cento. Concluída a etapa de lances, 
negociada o percentual, o pregoeiro considerou percentual obtidos como aceitável, na seguinte 
conformidade: DROGARIA JAGUAREFARMA LTDA-ME no item (item 1/lote 1) no percentual de 2,0 
(dois) por cento. Ato contínuo foi/foram aberto(s) o(s) envelope(s) contendo os documentos referente a 
habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s). Após análise pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, foram 
colocados a disposição licitantes, para exame e rubrica. Estando eles em conformidade com as 2,0% 
(dois) por cento. Havendo desistência de interposição de recursos pelos participantes, o pregoeiro 
adjudicou o objeto do presente certame à(s) empresa(s) DROGARIA JAGUAREFARMA LTDA-ME. Os 
licitantes vencedores foram convocados para que no prazo de cinco dias úteis, compareçam ao setor 
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de licitações e contratos para retirada da "Ordem de Fornecimento/Serviços" e/ou assinatura do "Termo 
de Contrato". Nada mais havendo a ser tratado lavrou-se a presente ata que segue assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes dos licitantes.

SELMA RODRIGUES NINZ - Pregoeiro(a)

REGINALDO PINTO FERRARI e WERLHE DE ARAÚJO LIMA

________________________________________
DROGARIA JAGUAREFARMA LTDA-ME
SANDRO NUNES
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