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Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2021, às 14 horas, reuniram-se nas dependências do IMPRESS, o
Pregoeiro e sua equipe de apoio para proceder a abertura do Processo de Licitação nº 01/2021/IMPRESS e
Pregão Presencial nº 01/2021/IMPRESS. O pregoeiro até o horário previsto no edital (14 horas), recebeu os
envelopes, devidamente lacrados, das proponentes: CLOMAR FRANCISCO MILANI e SOULVITA – SAÚDE
PROFISSIONAL LTDA, bem como, foram efetuados os credenciamentos das representantes presentes à
sessão conforme relação juntada ao processo. Deu-se início à sessão, sendo que primeiramente foram
rubricados os envelopes, passando em seguida, à abertura do que continha nas propostas. Os envelopes das
empresas, no aspecto formal, atenderam a todas as exigências do edital, estando classificadas nessa fase do
certame. Assim, as propostas foram cadastradas no sistema Betha Compras. Passou-se então para a fase de
lances. Verificou-se que o valor final proposta ficou abaixo dos valores de referência constante sno edital. Sendo
assim, passou-se a abertura do envelope dos documentos de habilitação.
Foi aberto o envelope de habilitação da empresa SOULVITA – SAÚDE PROFISSIONAL LTDA. Onde os
documentos foram analisados e pelos presentes, tendo sido constatado que a empresa vencedora atendeu a
todas as exigências do edital. Assim foi declarada HABILITADA nessa fase do certame. Os representantes
presentes na sessão concordaram com todos os atos e decisões tomadas, renunciando ao direito de interpor
recurso. Desta forma, o pregoeiro adjudica o item ao proponente mencionado acima, declarando-o VENCEDOR
do certame. O presente processo será encaminhado para a autoridade superiora para deliberações quanto à
homologação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, assim foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada
pelos presentes.  


