
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:

014.552/2020)

 

     às 10:16:06 horas do dia 11/01/2021 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: 014.552/2020 -

2020/033/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS

UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMAS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DA

SAÚDE,  DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA,  CONFORME

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E ANEXOS (LUVAS DE

PROCEDIMENTO).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Luva de procedimento, P

Lote (2) - Luva de procedimento, M

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2021 09:29:36:090 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 160.000,00

08/01/2021 10:05:34:439 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

10/01/2021 23:08:46:495 ASSUM PRETO PRODUCOES  R$ 260.000,00

08/01/2021 17:21:22:348 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 300.000,00

07/01/2021 17:45:02:956 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 400.000,00

08/01/2021 13:54:02:052 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
VESTUAR  R$ 240.000,00

08/01/2021 09:21:40:694 PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS
LTDA  R$ 540.000,00

07/01/2021 14:54:35:371 F V P COELHO  R$ 210.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2021 09:29:36:090 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 160.000,00

08/01/2021 10:05:34:439 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

10/01/2021 23:08:46:495 ASSUM PRETO PRODUCOES  R$ 260.000,00
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Lote (3) - Luva de procedimento, G

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

 

Lote (1) - Luva de procedimento, P

Lote (2) - Luva de procedimento, M

08/01/2021 17:21:22:348 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 300.000,00

07/01/2021 17:45:02:956 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 400.000,00

08/01/2021 13:54:02:052 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
VESTUAR  R$ 240.000,00

08/01/2021 09:21:40:694 PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS
LTDA  R$ 540.000,00

07/01/2021 14:54:35:371 F V P COELHO  R$ 210.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/01/2021 09:29:36:090 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 40.000,00

08/01/2021 10:05:34:439 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 75.000,00

10/01/2021 23:08:46:495 ASSUM PRETO PRODUCOES  R$ 65.000,00

08/01/2021 17:21:22:348 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 75.000,00

07/01/2021 17:45:02:956 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 100.000,00

08/01/2021 13:54:02:052 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
VESTUAR  R$ 60.000,00

08/01/2021 09:21:40:694 PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS
LTDA  R$ 135.000,00

07/01/2021 14:54:35:371 F V P COELHO  R$ 52.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/01/2021 09:29:36:090 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 160.000,00

11/01/2021 10:17:08:150 F V P COELHO  R$ 184.000,00

11/01/2021 10:16:56:918 PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS
LTDA  R$ 239.000,00

08/01/2021 13:54:02:052 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
VESTUAR  R$ 240.000,00

10/01/2021 23:08:46:495 ASSUM PRETO PRODUCOES  R$ 260.000,00

08/01/2021 10:05:34:439 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

08/01/2021 17:21:22:348 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 300.000,00

07/01/2021 17:45:02:956 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/01/2021 09:29:36:090 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 160.000,00

07/01/2021 14:54:35:371 F V P COELHO  R$ 210.000,00

11/01/2021 10:24:18:387 PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS
LTDA  R$ 239.000,00
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Lote (3) - Luva de procedimento, G

 

    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 11/01/2021, às 10:26:40 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, P -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 11/01/2021, às 10:42:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2021, às 10:42:32 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, P -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: MAX-MEDICAL COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 11/01/2021, às 11:45:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2021, às 11:45:36 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, P -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 11/01/2021, às

08/01/2021 13:54:02:052 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
VESTUAR  R$ 240.000,00

10/01/2021 23:08:46:495 ASSUM PRETO PRODUCOES  R$ 260.000,00

08/01/2021 10:05:34:439 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

08/01/2021 17:21:22:348 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 300.000,00

07/01/2021 17:45:02:956 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/01/2021 09:29:36:090 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 40.000,00

11/01/2021 10:35:38:207 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 52.000,00

07/01/2021 14:54:35:371 F V P COELHO  R$ 52.500,00

11/01/2021 10:35:25:290 PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS
LTDA  R$ 56.950,00

11/01/2021 10:28:17:149 ASSUM PRETO PRODUCOES  R$ 59.000,00

08/01/2021 13:54:02:052 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
VESTUAR  R$ 60.000,00

08/01/2021 10:05:34:439 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 75.000,00

07/01/2021 17:45:02:956 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 100.000,00
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15:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2021, às 15:15:46 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, P -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: PRONTOHOSPITALAR CLINICA E

SERVICOS MEDICOS LTDA. No dia 12/01/2021, às 08:45:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 08:45:16 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, P -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE

ARTIGOS PARA O VESTUAR. No dia 12/01/2021, às 13:06:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 13:06:46 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, P -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia

13/01/2021, às 09:27:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 09:27:24 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, P -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassi f icou o fornecedor:  SERRAMED PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 13/01/2021, às 15:23:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 15:23:08 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, P -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: BRAMED COMERCIO DE PROD.

HOSPITALARES E FARMACEUTI. No dia 14/01/2021, às 10:26:52 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Luva de procedimento, P - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/01/2021, às 10:34:08 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, M -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 11/01/2021, às 10:42:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2021, às 10:42:56 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, M -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
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RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: MAX-MEDICAL COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 11/01/2021, às 11:45:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2021, às 11:45:55 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, M -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 11/01/2021, às

15:16:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2021, às 15:16:03 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, M -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: PRONTOHOSPITALAR CLINICA E

SERVICOS MEDICOS LTDA. No dia 12/01/2021, às 08:45:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 08:45:27 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, M -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE

ARTIGOS PARA O VESTUAR. No dia 12/01/2021, às 13:06:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 13:06:54 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, M -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia

13/01/2021, às 09:27:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 09:27:37 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, M -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassi f icou o fornecedor:  SERRAMED PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 13/01/2021, às 15:23:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 15:23:19 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, M -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: BRAMED COMERCIO DE PROD.

HOSPITALARES E FARMACEUTI. No dia 14/01/2021, às 10:27:02 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Luva de procedimento, M - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 11/01/2021, às 10:37:55 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, G -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 11/01/2021, às 10:43:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2021, às 10:43:20 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, G -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: MAX-MEDICAL COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 11/01/2021, às 15:16:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2021, às 15:16:21 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, G -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: BRAMED COMERCIO DE PROD.

HOSPITALARES E FARMACEUTI. No dia 12/01/2021, às 08:45:41 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 08:45:41 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, G -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 12/01/2021, às

13:07:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 13:07:05 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, G -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: PRONTOHOSPITALAR CLINICA E

SERVICOS MEDICOS LTDA. No dia 13/01/2021, às 09:27:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 09:27:52 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, G -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia

13/01/2021, às 15:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 15:23:33 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, G -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE

ARTIGOS PARA O VESTUAR. No dia 13/01/2021, às 15:25:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 15:25:55 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, G -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

RENATA ZANETE - desclassi f icou o fornecedor:  SERRAMED PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 14/01/2021, às 10:27:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (3) - Luva de procedimento, G - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/01/2021, às 10:42:32 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALA, no lote (1) - Luva de procedimento, P. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo vista que não encaminhou NENHUM DOCUMENTO DE

HABILITAÇÃO contrariando o edital (item 11) e o Decreto Federal 10.024/2019, conforme

transcrição do edital abaixo:

11.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

11.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

 

    No dia 11/01/2021, às 10:42:56 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALA, no lote (2) - Luva de procedimento, M. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo vista que não encaminhou NENHUM DOCUMENTO DE

HABILITAÇÃO contrariando o edital (item 11) e o Decreto Federal 10.024/2019, conforme

transcrição do edital abaixo:

11.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

11.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

 

    No dia 11/01/2021, às 10:43:20 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALA, no lote (3) - Luva de procedimento, G. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo vista que não encaminhou NENHUM DOCUMENTO DE

HABILITAÇÃO contrariando o edital (item 11) e o Decreto Federal 10.024/2019, conforme
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transcrição do edital abaixo:

11.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

11.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

 

    No dia 11/01/2021, às 11:45:36 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (1) - Luva de procedimento, P. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista a

impossibilidade de oferta de contraproposta reduzindo o valor ao máximo estimado em

nosso processo, conforme mensagem registrada pela mesma no Chat do Licitações-E.

 

    No dia 11/01/2021, às 11:45:55 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (2) - Luva de procedimento, M. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista a

impossibilidade de oferta de contraproposta reduzindo o valor ao máximo estimado em

nosso processo, conforme mensagem registrada pela mesma no Chat do Licitações-E no

Lote 1.

 

    No dia 11/01/2021, às 15:15:45 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS

LTDA, no lote (1) - Luva de procedimento, P. O motivo da desclassificação foi: A licitante

está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se

manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível

a compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 11/01/2021, às 15:16:03 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS

LTDA, no lote (2) - Luva de procedimento, M. O motivo da desclassificação foi: A licitante

está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se

manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível

a compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 11/01/2021, às 15:16:21 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
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FARMACEUTI, no lote (3) - Luva de procedimento, G. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma

não se manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível

a compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 12/01/2021, às 08:45:16 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O

VESTUAR, no lote (1) - Luva de procedimento, P. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma

não se manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que legalmente não é possível a

compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 12/01/2021, às 08:45:26 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O

VESTUAR, no lote (2) - Luva de procedimento, M. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma

não se manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que legalmente não é possível a

compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 12/01/2021, às 08:45:40 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (3) - Luva de procedimento, G. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que

transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se manifestou para oferta de contraproposta

reduzindo o valor finalizado pela mesma, adequando-o ao estimado em nosso processo,

uma vez que legalmente não é possível a compra de produto acima do valor estimado no

processo.

 

    No dia 12/01/2021, às 13:06:46 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (1) - Luva de

procedimento, P. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em

vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se manifestou para oferta de

contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma, adequando-o ao estimado em

nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível a compra de produto acima do

valor estimado no processo.

 

    No dia 12/01/2021, às 13:06:54 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (2) - Luva de
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procedimento, M. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em

vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se manifestou para oferta de

contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma, adequando-o ao estimado em

nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível a compra de produto acima do

valor estimado no processo.

 

    No dia 12/01/2021, às 13:07:05 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS

LTDA, no lote (3) - Luva de procedimento, G. O motivo da desclassificação foi: A licitante

está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se

manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível

a compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 13/01/2021, às 09:27:24 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) -

Luva de procedimento, P. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada

tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se manifestou para

oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma, adequando-o ao estimado

em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível a compra de produto acima

do valor estimado no processo.

 

    No dia 13/01/2021, às 09:27:37 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (2) -

Luva de procedimento, M. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada

tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se manifestou para

oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma, adequando-o ao estimado

em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível a compra de produto acima

do valor estimado no processo.

 

    No dia 13/01/2021, às 09:27:51 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (3) - Luva de

procedimento, G. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em

vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se manifestou para oferta de

contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma, adequando-o ao estimado em

nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível a compra de produto acima do

valor estimado no processo.

 

    No dia 13/01/2021, às 15:23:08 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
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FARMACEUTI, no lote (1) - Luva de procedimento, P. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma

não se manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível

a compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 13/01/2021, às 15:23:19 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E

FARMACEUTI, no lote (2) - Luva de procedimento, M. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma

não se manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível

a compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 13/01/2021, às 15:23:33 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O

VESTUAR, no lote (3) - Luva de procedimento, G. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma

não se manifestou para oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma,

adequando-o ao estimado em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível

a compra de produto acima do valor estimado no processo.

 

    No dia 13/01/2021, às 15:25:55 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (3) -

Luva de procedimento, G. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada

tendo em vista que transcorrida as 03 (três) de prazo a mesma não se manifestou para

oferta de contraproposta reduzindo o valor finalizado pela mesma, adequando-o ao estimado

em nosso processo, uma vez que não legalmente não é possível a compra de produto acima

do valor estimado no processo. Não se manifestou nos lotes anteriores.

 

    No dia 14/01/2021, às 10:26:52 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITA, no lote (1) - Luva de procedimento, P. O motivo da desclassificação foi: A licitante

está desclassificada tendo em vista a impossibilidade de oferta de contraproposta reduzindo

o valor para o estimado em nosso processo, conforme mensagem registrada pela mesma no

Chat do Licitações-E.

 

    No dia 14/01/2021, às 10:27:02 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITA, no lote (2) - Luva de procedimento, M. O motivo da desclassificação foi: A
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licitante está desclassificada tendo em vista a impossibilidade de oferta de contraproposta

reduzindo o valor para o estimado em nosso processo, conforme mensagem registrada pela

mesma no Chat do Licitações-E.

 

    No dia 14/01/2021, às 10:27:11 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITA, no lote (3) - Luva de procedimento, G. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada tendo em vista a impossibilidade de oferta de contraproposta

reduzindo o valor para o estimado em nosso processo, conforme mensagem registrada pela

mesma no Chat do Licitações-E.

 

    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

 

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES

28.345.933/0001-30 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI

26.294.192/0001-80 F V P COELHO

10.460.674/0001-22 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA

18.792.043/0001-12 PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA

19.691.725/0001-00 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

35.927.779/0001-70 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR
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