
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

SAUDE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS / Nº Processo:

001.882/2019)

 

     às 09:03:53 horas do dia 10/04/2019 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: 001.882/2019 -

2019/005/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (TIRAS

REAGENTES E LANCETAS).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS)

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS)

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/04/2019 09:34:22:202 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 325.000,00

09/04/2019 11:08:03:321 FASTMED COMERCIO LTDA EPP  R$ 360.000,00

09/04/2019 11:44:32:766 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 237.000,00

09/04/2019 12:08:19:364 CDR BRASIL COMERCIAL LTDA  R$ 360.000,00

08/04/2019 10:47:06:677 LFO SAUDE EIRELI - ME  R$ 390.000,00

09/04/2019 14:38:52:209 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 09:13:53:423 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 236.993,43

10/04/2019 09:13:52:341 LFO SAUDE EIRELI - ME  R$ 236.993,89

09/04/2019 11:44:32:766 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 237.000,00

10/04/2019 09:05:12:007 CDR BRASIL COMERCIAL LTDA  R$ 299.000,00

09/04/2019 09:34:22:202 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 325.000,00

09/04/2019 11:08:03:321 FASTMED COMERCIO LTDA EPP  R$ 360.000,00
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    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 10/04/2019, às 09:15:19 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS) -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2019, às 15:01:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 15:01:53 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS) -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor: MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No

dia 17/04/2019, às 15:12:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 15:12:56 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS) -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor: LFO SAUDE EIRELI - ME. No dia 22/04/2019, às 14:17:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2019, às 14:17:09 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS) -  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 29/04/2019, às 14:42:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/04/2019, às 14:42:09 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS) -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. No dia 02/05/2019, às

13:16:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/05/2019, às 13:16:54 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS) -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou

contraproposta reduzindo o valor a abaixo do estimado no processo, assim como cotou

produto que atende integralmente as especificações do edital, conforme aprovação da

Secretaria requisitante. Além disso, apresentou proposta e documentação conforme edital.
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No dia 03/05/2019, às 16:27:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2019, às 16:27:57 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS) -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de

habilitação conforme edital, assim como apresentou produto que atende as especificações

do edital, conforme aprovação da autoridade competente, anexo aos autos do processo.

 

    No dia 03/05/2019, às 16:27:57 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS) -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 270.000,00.

 

    No dia 15/04/2019, às 15:01:52 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, no

lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS). O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada, conforme definição da

autoridade competente (laudo anexo sistema e ao processo), tendo em vista que o produto

ofertado não atende as especificações do edital: Onde solicita-se � em amostra de sangue

capilar fresco, venosa, arterial e neonatal", a marca ofertada possui apenas amostra de

sangue capilar e venoso, e ainda seguindo nosso descritivo, onde solicitamos � por enzima

glicose Desidrogenase�,  o produto ofertado possui enzima glicose Oxidase, não atendendo

as necessidades dos perf is de nossos pacientes/usuários; não atendendo

consequentemente as especif icações técnicas do edital .

 

    No dia 17/04/2019, às 15:12:55 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - LFO SAUDE EIRELI - ME, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS). O motivo da desclassificação

foi: A empresa está desclassificada tendo em vista que transcorrido o prazo de 48H,

estabelecido em edital, não encaminhou nem a documentação de habilitação, nem a

proposta readequada, tão pouco o catálogo/ficha técnica do produto. Desta forma,

considerando o não atendimento aos prazos estabelecidos em edital, a empresa está

desclassificada.

 

    No dia 22/04/2019, às 14:17:09 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALA, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E

LANCETAS). O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em

vista que transcorrido o prazo estabelecido em edital, não encaminhou nem a documentação

de habilitação, nem a proposta readequada, tão pouco o catálogo/ficha técnica do produto.
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Desta forma, considerando o não atendimento aos prazos estabelecidos em edital, a

empresa está desclassificada.

 

    No dia 29/04/2019, às 14:42:08 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS MÉDICOS (TIRAS REAGENTES E LANCETAS). O motivo da desclassificação

foi: A empresa está desclassificada, pois após análise do setor requisitante competente, a

Autoridade Competente informa que o produto cotado no item 1 (tiras reagentes) não atende

as especificações estabelecidas e aprovadas pelo Secretário Municipal de Saúde no Termo

de referência do Edital, uma vez que foi solicitado "...em amostra de sangue capilar fresco,

venoso, arterial e neonatal..."; a marca ofertada pela arrematante apossui apenas amostra

de sangue capilar e venoso, não atendendo, portanto, as necessidades dos perfis dos

pacientes/usuários do município de São Mateus.

 

    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

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

CAMILA REIS COUTINHO

Membro Equipe Apoio

 

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

NATIELLE MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
21.340.481/0001-54 CDR BRASIL COMERCIAL LTDA

04.779.188/0001-79 FASTMED COMERCIO LTDA EPP

35.997.345/0001-46 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

20.280.786/0001-55 LFO SAUDE EIRELI - ME
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10.460.674/0001-22 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA

25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
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