
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

ATA DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 

DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 REGISTRO DE PREÇO 
 

Aos nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se os 

membros da Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 235/2019, para abrir e julgar o 

processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 004/2020, da Prefeitura Municipal de 

Tangará, o qual tem por objeto o registro de preço a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DO CATALOGO ABC FARMA. Participa deste 

certame a seguinte empresa:  

1) FARMÁCIA NOSSA LTDA, representada neste ato por Clodir Bahr. 

Iniciado o certame, uma única empresa se credenciou, passa a vista e rubrica nos envelopes pelo 

representante presente, analisado o credenciamento da empresa que estava de acordo com o 

edital, sendo habilitada para o certame, após passou-se para a abertura do envelope da proposta, 

constatou-se que a empresa participante encontrava-se habilitada para os lances. Passou-se então 

para fase dos lances, feito a tentativa de negociação a empresa baixou o valor da sua proposta, 

após sagrou-se vencedor dos itens 1, 2 e 3 a empresa  FARMÁCIA NOSSA LTDA, 

conforme segue:  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DESCONTO 

01 
MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA ABC FARMA – 

ÉTICOS 
13,00% 

02 
MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA ABC FARMA - 

GENÉRICOS 
27,33% 

03 
MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA ABC FARMA - 

SIMILARES 
22,33% 

 

Após aberto o envelope da documentação da empresa vencedora, constatou-se que a empresa 

estava de acordo com as exigências do edital, passando para vistas e rubricas dos presentes. 

Nenhuma empresa manifestou intensão de recurso. Sem mais encerrado certame. Publique-se o 

presente resultado no site www.tangara.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC 

na data de 09/07/2020. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, com a presente ata 

lida, aprovada e assinada pelos presentes. Tangará, 09 de Julho de 2020. 
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