
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE

SAUDE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS / Nº Processo:

006.420/2020)

 

     às 08:48:14 horas do dia 17/04/2020 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES NR

70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 006.420/2020 -

2020/014/2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES,

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DE

ACORDO COM AS NECESSIDADES E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS AO

ENFRENTAMENTO DA COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO

MATEUS-ES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Temômetro sem contato de pele

Lote (2) - Oxímetro de dedo Portátil

Lote (3) - Pilhas Palito com 4

Lote (4) - Capote manga longa descartável impermeável

Lote (5) - Gorro

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/04/2020 12:43:28:440 PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2020 08:45:19:340 PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME  R$ 156,00

15/04/2020 15:39:19:457 S2 SAUDE LTDA ME  R$ 6.650,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/04/2020 20:34:48:688 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 724,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/04/2020 16:35:04:654 FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 180.000,00

16/04/2020 20:34:48:688 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 199.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (6) - Óculos de proteção � Viseira Facial Descartável

Lote (7) - Luva de silicone para higienização de ambiente

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (8) - Galocha impermeável para equipe de higienização

Lote (9) - Hipoclorito

Lote (10) - Álcool líquido 70%

Lote (11) - Sabonete líquido

Lote (12) - Desinfetante hospitalar de nível intermediário

16/04/2020 20:34:48:688 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 60.760,00

14/04/2020 09:45:51:644 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 62.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/04/2020 16:36:30:984 FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 38.400,00

16/04/2020 20:37:46:967 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 17.640,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/04/2020 20:37:46:967 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 9.996,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 10:02:01:387 SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP  R$ 5.950,00

16/04/2020 20:37:46:967 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 8.920,00

17/04/2020 01:28:45:743 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 15.000,00

14/04/2020 09:42:14:945 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2020 02:06:25:111 A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME  R$ 38.800,00

16/04/2020 20:37:46:967 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 38.000,00

17/04/2020 01:28:45:743 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 70.000,00

13/04/2020 13:46:20:674 WR LICITACOES DESENVI EMPRESARIAL COMERCIO E
SERVI  R$ 60.000,00

14/04/2020 09:42:14:945 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 38.800,00

16/04/2020 09:04:00:116 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2020 02:50:26:026 A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME  R$ 20.680,00

16/04/2020 20:39:11:124 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 20.260,00

17/04/2020 01:32:58:806 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 40.000,00

14/04/2020 09:47:00:458 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 20.600,00

15/04/2020 15:39:03:664 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/04/2020 18:39:09:110 L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA.  R$ 25.000,00

15/04/2020 10:02:01:387 SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP  R$ 7.462,50

17/04/2020 01:32:58:806 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 37.500,00
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Lote (13) - Lençol de papel hospitalar descartável em rolo de 50 x 0.7m

Lote (14) - Swab com meio Stuart est. Com ponta rayon � cx c/ 50 unidades Teste no meio

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - Tubo endotraqueal com CUFF

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (16) - Tubo endotraqueal

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - Tubo endotraqueal com CUFF

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - Tubo endotraqueal

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - Tubo endotraqueal  com CUFF

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (20) - Tubo endotraqueal  com CUFF

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (21) - Tubo endotraqueal com CUFF

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 7.5

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 8.0

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 8.5

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (25) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 9.0

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (26) - Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com manômetro, fluxômetro e copo

umidificador

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Cânula de Guedel nº 3

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Cânula de Guedel nº 4

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

15/04/2020 13:49:02:857 NEO HOSPITALAR LTDA  R$ 59.750,00

15/04/2020 15:39:03:664 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2020 02:50:26:026 A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME  R$ 4.280,00

16/04/2020 20:39:11:124 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 4.194,00

17/04/2020 01:32:58:806 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 5.000,00

14/04/2020 09:47:00:458 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 4.280,00
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Lote (29) - Cânula de Guedel nº 5

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Temômetro sem contato de pele

Lote (2) - Oxímetro de dedo Portátil

Lote (3) - Pilhas Palito com 4

Lote (4) - Capote manga longa descartável impermeável

Lote (5) - Gorro

Lote (6) - Óculos de proteção � Viseira Facial Descartável

Lote (7) - Luva de silicone para higienização de ambiente

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (8) - Galocha impermeável para equipe de higienização

Lote (9) - Hipoclorito

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2020 12:43:28:440 PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/04/2020 15:39:19:457 S2 SAUDE LTDA ME  R$ 6.650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 09:13:12:105 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 722,50

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 09:20:35:188 FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 169.600,00

17/04/2020 09:18:54:928 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 175.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 09:22:35:079 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 54.900,00

17/04/2020 09:21:31:876 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 60.690,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 09:46:13:041 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 17.580,00

17/04/2020 09:24:38:106 FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 32.760,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 09:44:03:259 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 9.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 09:44:52:437 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 4.900,00
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Lote (10) - Álcool líquido 70%

Lote (11) - Sabonete líquido

Lote (12) - Desinfetante hospitalar de nível intermediário

Lote (13) - Lençol de papel hospitalar descartável em rolo de 50 x 0.7m

Lote (14) - Swab com meio Stuart est. Com ponta rayon � cx c/ 50 unidades Teste no meio

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (15) - Tubo endotraqueal com CUFF

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (16) - Tubo endotraqueal

17/04/2020 09:43:52:768 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 5.000,00

17/04/2020 09:43:55:754 SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP  R$ 5.700,00

17/04/2020 01:28:45:743 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 09:54:25:375 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 33.750,00

17/04/2020 09:53:04:620 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 36.999,00

17/04/2020 09:52:30:426 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 37.000,00

17/04/2020 02:06:25:111 A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME  R$ 38.800,00

13/04/2020 13:46:20:674 WR LICITACOES DESENVI EMPRESARIAL COMERCIO E
SERVI  R$ 60.000,00

17/04/2020 09:40:49:672 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 72.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 10:06:59:699 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 14.500,00

17/04/2020 10:06:31:028 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 15.900,00

17/04/2020 10:07:35:934 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 17.800,00

17/04/2020 10:08:07:475 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 18.800,00

17/04/2020 10:05:49:337 A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME  R$ 19.888,88

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 10:17:43:793 SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP  R$ 6.218,75

17/04/2020 10:16:51:694 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 12.000,00

17/04/2020 10:17:12:818 L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA.  R$ 12.500,00

17/04/2020 01:32:58:806 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 37.500,00

15/04/2020 13:49:02:857 NEO HOSPITALAR LTDA  R$ 59.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2020 10:16:20:837 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 2.740,00

17/04/2020 10:16:09:337 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME  R$ 2.999,99

17/04/2020 10:14:34:915 A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME  R$ 3.200,00

17/04/2020 10:12:57:523 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 3.600,00
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (17) - Tubo endotraqueal com CUFF

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (18) - Tubo endotraqueal

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (19) - Tubo endotraqueal  com CUFF

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (20) - Tubo endotraqueal  com CUFF

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (21) - Tubo endotraqueal com CUFF

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (22) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 7.5

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (23) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 8.0

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (24) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 8.5

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (25) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 9.0

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (26) - Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com manômetro, fluxômetro e copo

umidificador

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (27) - Cânula de Guedel nº 3

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (28) - Cânula de Guedel nº 4

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (29) - Cânula de Guedel nº 5
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 17/04/2020, às 09:17:34 horas, no lote (1) - Temômetro sem contato de pele -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020, às

10:33:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Temômetro sem contato de pele - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 17/04/2020, às 09:21:41 horas, no lote (2) - Oxímetro de dedo Portátil -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020, às 11:20:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 11:20:19 horas, no lote (2) - Oxímetro de dedo Portátil -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante atendeu as exigências do edital quanto aos documentos e habilitação e proposta

readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 17/04/2020, às

12:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 12:34:02 horas, no lote (2) - Oxímetro de dedo Portátil -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu

as exigências do edital não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 17/04/2020, às 12:34:02 horas, no lote (2) - Oxímetro de dedo Portátil -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S2 SAUDE

LTDA ME com o valor R$ 6.650,00.

 

    No dia 17/04/2020, às 09:21:51 horas, no lote (3) - Pilhas Palito com 4 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020, às 13:33:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

22/04/2020 Página 7 de 16



 

    No dia 17/04/2020, às 13:33:27 horas, no lote (3) - Pilhas Palito com 4 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante

atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio da proposta

readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/04/2020, às

08:11:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 08:11:52 horas, no lote (3) - Pilhas Palito com 4 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

exigências do edital com valor abaixo do estimado em nosso processo, não havendo

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote, conforme preceitos

legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 08:11:52 horas, no lote (3) - Pilhas Palito com 4 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J.B COMERCIO E

SERVICOS EIRELLI - EPP com o valor R$ 722,50.

 

    No dia 17/04/2020, às 09:27:00 horas, no lote (4) - Capote manga longa descartável

impermeável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020,

às 12:34:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 12:34:54 horas, no lote (4) - Capote manga longa descartável

impermeável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: FAVILY

COMERCIAL EIRELI EPP. No dia 22/04/2020, às 14:07:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (4) - Capote manga longa descartável impermeável - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 17/04/2020, às 09:27:09 horas, no lote (5) - Gorro -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020, às 13:33:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 13:33:45 horas, no lote (5) - Gorro -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio da proposta readequada,

estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/04/2020, às 08:12:13
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 08:12:13 horas, no lote (5) - Gorro -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do

edital com valor abaixo do estimado em nosso processo, não havendo interposição de

recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote, conforme preceitos legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 08:12:13 horas, no lote (5) - Gorro -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J.B COMERCIO E SERVICOS

EIRELLI - EPP com o valor R$ 54.900,00.

 

    No dia 17/04/2020, às 09:51:46 horas, no lote (6) - Óculos de proteção � Viseira Facial

Descartável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020,

às 13:33:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 13:33:56 horas, no lote (6) - Óculos de proteção � Viseira Facial

Descartável -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação

de habilitação e envio da proposta readequada, estando o valor abaixo do estimado em

nosso processo. No dia 22/04/2020, às 08:12:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 08:12:24 horas, no lote (6) - Óculos de proteção � Viseira Facial

Descartável -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital com valor abaixo do estimado em nosso

processo, não havendo interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote, conforme preceitos legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 08:12:24 horas, no lote (6) - Óculos de proteção � Viseira Facial

Descartável -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP com o valor R$ 17.580,00.

 

    No lote (7) - Luva de silicone para higienização de ambiente - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 17/04/2020, às 09:47:02 horas, no lote (8) - Galocha impermeável para equipe de

higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020,

às 13:34:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 17/04/2020, às 13:34:18 horas, no lote (8) - Galocha impermeável para equipe de

higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação

de habilitação e envio da proposta readequada, estando o valor abaixo do estimado em

nosso processo. No dia 22/04/2020, às 08:12:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 08:12:37 horas, no lote (8) - Galocha impermeável para equipe de

higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital com valor abaixo do estimado em nosso

processo, não havendo interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote, conforme preceitos legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 08:12:37 horas, no lote (8) - Galocha impermeável para equipe de

higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP com o valor R$ 9.990,00.

 

    No dia 17/04/2020, às 09:48:42 horas, no lote (9) - Hipoclorito -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020, às 13:34:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 13:34:29 horas, no lote (9) - Hipoclorito -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu

as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio da proposta

readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/04/2020, às

08:14:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 08:14:24 horas, no lote (9) - Hipoclorito -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

exigências do edital com valor abaixo do estimado em nosso processo, não havendo

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote, conforme preceitos

legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 08:14:24 horas, no lote (9) - Hipoclorito -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J.B COMERCIO E SERVICOS

EIRELLI - EPP com o valor R$ 4.900,00.

 

    No dia 17/04/2020, às 09:57:51 horas, no lote (10) - Álcool líquido 70% -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020, às 13:34:38 horas, a situação do

22/04/2020 Página 10 de 16



lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 13:34:38 horas, no lote (10) - Álcool líquido 70% -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante

atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio da proposta

readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/04/2020, às

10:37:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 10:37:05 horas, no lote (10) - Álcool líquido 70% -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI -

EPP. No dia 22/04/2020, às 12:39:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 12:39:16 horas, no lote (10) - Álcool líquido 70% -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante

atendeu a documentação de habilitação do edital, assim como a proposta de preço estando

abaixo do estimado no processo, encaminhando também a ficha técnica do produto

comprovando que a empresa fornece o item conforme especificação (álcool líquido 70% em

embalagem de 500ml). No dia 22/04/2020, às 13:24:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:24:10 horas, no lote (10) - Álcool líquido 70% -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante atendeu

as exigências do edital não havendo interposição de recursos, estando apto para

adjudicação conforme preceitos legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 13:24:10 horas, no lote (10) - Álcool líquido 70% -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MP COMERCIO E

SERVICO EIRELI - ME com o valor R$ 36.950,00.

 

    No dia 17/04/2020, às 10:11:42 horas, no lote (11) - Sabonete líquido -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020, às 13:32:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 13:32:13 horas, no lote (11) - Sabonete líquido -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante

atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio da proposta

readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/04/2020, às

08:11:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/04/2020, às 08:11:23 horas, no lote (11) - Sabonete líquido -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

exigências do edital com valor abaixo do estimado em nosso processo, não havendo

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote, conforme preceitos

legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 08:11:23 horas, no lote (11) - Sabonete líquido -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J.B COMERCIO E

SERVICOS EIRELLI - EPP com o valor R$ 14.500,00.

 

    No dia 17/04/2020, às 10:22:35 horas, no lote (12) - Desinfetante hospitalar de nível

intermediário -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020,

às 13:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 13:31:42 horas, no lote (12) - Desinfetante hospitalar de nível

intermediário -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação

de habilitação e envio da proposta readequada, estando o valor abaixo do estimado em

nosso processo. No dia 22/04/2020, às 08:11:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 08:11:10 horas, no lote (12) - Desinfetante hospitalar de nível

intermediário -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital com valor abaixo do estimado em nosso

processo, não havendo interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote, conforme preceitos legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 08:11:10 horas, no lote (12) - Desinfetante hospitalar de nível

intermediário -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP com o valor R$ 6.217,50.

 

    No dia 17/04/2020, às 10:20:34 horas, no lote (13) - Lençol de papel hospitalar

descartável em rolo de 50 x 0.7m -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/04/2020, às 13:32:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/04/2020, às 13:32:04 horas, no lote (13) - Lençol de papel hospitalar

descartável em rolo de 50 x 0.7m -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
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O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a

documentação de habilitação e envio da proposta readequada, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 22/04/2020, às 08:10:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 08:10:54 horas, no lote (13) - Lençol de papel hospitalar

descartável em rolo de 50 x 0.7m -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital com valor abaixo do

estimado em nosso processo, não havendo interposição de recursos, sendo, portanto,

adjudicado o presente lote, conforme preceitos legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 08:10:54 horas, no lote (13) - Lençol de papel hospitalar

descartável em rolo de 50 x 0.7m -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP com o valor R$

2.740,00.

 

    No lote (14) - Swab com meio Stuart est. Com ponta rayon � cx c/ 50 unidades Teste no

meio - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (15) - Tubo endotraqueal com CUFF - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (16) - Tubo endotraqueal - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (17) - Tubo endotraqueal com CUFF - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (18) - Tubo endotraqueal - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (19) - Tubo endotraqueal  com CUFF - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (20) - Tubo endotraqueal  com CUFF - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (21) - Tubo endotraqueal com CUFF - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (22) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 7.5 - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (23) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 8.0 - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (24) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 8.5 - não foram encontradas
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propostas.

 

    No lote (25) - Tubo endotraqueal com CUFF. Numeração 9.0 - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (26) - Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com manômetro, fluxômetro e

copo umidificador - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (27) - Cânula de Guedel nº 3 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (28) - Cânula de Guedel nº 4 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (29) - Cânula de Guedel nº 5 - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 17/04/2020, às 08:45:19 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou a proposta do fornecedor - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

-ME, no lote (2) - Oxímetro de dedo Portátil. O motivo da desclassificação foi: A proposta

está desclassificada pois refere-se apenas a valor unitário e não a valor total do item como

especificado no edital, item 2.3, abaixo transcrito:

2.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço total do item, observadas as

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

 

    No dia 17/04/2020, às 10:33:17 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME, no lote

(1) - Temômetro sem contato de pele. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que não anexou concomitantemente com a proposta os

documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio

dessa documentação; definido no item 11 do edital e também no Decreto Federal

10.024/2019.

 

    No dia 17/04/2020, às 12:34:54 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, no lote (4) - Capote manga

longa descartável impermeável. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada pois não possível a oferta de contraproposta adequando o valor ao estimado

em nosso processo, conforme mensagem registrado pelo mesmo no char do Licitações_e.

 

    No dia 22/04/2020, às 10:37:04 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP, no lote (10) -

Álcool líquido 70%. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada, pois
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conforme informou por e-mail (anexo aos autos do processo), a fabricante descontinuou de

sua linha de produção o produto do presente lote, sendo assim, não poderá a licitante

manter a proposta e entregar o objeto conforme descrito pela Secretaria requisitante, sendo

o mesmo o necessário para atendimento ao interesse público e sua logística de distribuição.

 

    No dia 22/04/2020, às 14:07:04 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP, no lote (4) -

Capote manga longa descartável impermeável. O motivo da desclassificação foi: A licitante

está desclassificada tendo em vista que não ofertou contraproposta adequando o valor ao

estimado em nosso processo.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Autoridade Competente

 

NATIELLE MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.962.026/0001-74 A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME

08.934.248/0001-31 FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP

11.923.577/0001-91 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP

00.538.079/0001-09 L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA.

08.973.252/0001-09 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

20.403.805/0001-93 LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME

27.256.185/0001-56 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

19.312.691/0001-97 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME

27.313.181/0001-62 NEO HOSPITALAR LTDA

12.082.502/0001-98 PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME

16.740.031/0001-19 S2 SAUDE LTDA ME
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10.269.296/0001-02 SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

26.863.493/0001-87 WR LICITACOES DESENVI EMPRESARIAL COMERCIO E SERVI
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