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Pregão nº 118/2015 
 
Objeto: Aquisição de 01 (uma) cadeira de rodas motorizada 

 
Ata da Sessão Pública do Pregão n° 118/2015. 

 
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze às 09:00 horas, reuniu-se na Sala de 
licitações da Prefeitura, a Pregoeira Lilian Regina da S. V. F. Paoliello, nomeada pela Portaria 
número 007/2015 de 05 de Janeiro de 2015, para recebimento dos envelopes contendo as 
propostas de preços (envelope 1) e documentos de habilitação (envelope 2) do presente 
Pregão.  
 
Foi apresentada proposta de preço de 01 (um) licitante, a saber: Cirúrgica Izamed Ltda - EPP., 
representada pelo Senhor Maurício Ângelo de Souza, portador do CPF nº 116.724.358-70.   
 
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com a Declaração de 
Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e o Termo de Credenciamento, a Pregoeira 
esclareceu ao representante presente as normas desta modalidade de licitação, seus aspectos 
legais e os procedimentos a serem desenvolvidos durante o decorrer da Sessão. Após, procedeu-
se à abertura do envelope contendo a proposta de preços para a aquisição do objeto, onde foram 
ofertados os seguintes valores: 
 
A licitante Cirúrgica Izamed Ltda - EPP., ofereceu o valor de R$ 12.890,00 ( Doze mil, oitocentos e 
noventa reais); 
 
A Senhora Pregoeira realiza a negociação com o Representante da licitante que ofereceu o menor 
valor, onde o mesmo concordou em reduzir a oferta chegando ao valor de R$ 12.700,00 (doze mil 
e setecentos reais). 
 
A seguir foi aberto o envelope n° 02 – Documentação de Habilitação, sendo todos os documentos 
nele contidos, rubricados pelo representante legal e analisados pela Pregoeira, onde foi 
constatado que a mesma atendeu a todas as exigências do Edital, estando devidamente 
habilitada.   
 
A Pregoeira adjudicou o objeto à licitante Cirúrgica Izamed Ltda - EPP., com o valor de R$ 
12.700,00 (doze mil e setecentos reais). 
 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Senhora Pregoeira, 
equipe de apoio e licitante presente. 
 
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença do licitante. 
 
 
 
 
Lilian Regina da S. V. F. Paoliello     Maurício Ângelo de Souza  
Pregoeira       Cirúrgica Izamed Ltda - EPP  
 
 
Ana Paula de Araujo Barbosa 
Equipe de Apoio 


