
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:

002.747/2019)

 

     às 10:03:24 horas do dia 15/04/2019 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: 002.747/2019 -

2019/007/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR A FRIO (UBV

PESADO).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - NEBULIZADOR (UBV PESADO)

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - NEBULIZADOR (UBV PESADO)

 

    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 15/04/2019, às 10:26:55 horas, no lote (1) - NEBULIZADOR (UBV PESADO) -  a

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2019 14:46:33:773 CONCORRE COMERCIO LTDA EPP  R$ 92.000,00

12/04/2019 11:25:52:002 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 77.500,00

14/04/2019 13:20:35:008 AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP  R$ 89.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/04/2019 10:19:10:072 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 46.500,00

15/04/2019 10:09:40:580 CONCORRE COMERCIO LTDA EPP  R$ 77.400,00

14/04/2019 13:20:35:008 AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP  R$ 89.950,00
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situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2019, às 14:08:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 14:08:43 horas, no lote (1) - NEBULIZADOR (UBV PESADO) -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: GUARANY INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA. No dia 07/05/2019, às 08:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2019, às 08:37:14 horas, no lote (1) - NEBULIZADOR (UBV PESADO) -  a

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

A empresa apresentou proposta abaixo do estimado, cotando produto em marca/modelo que

atende integralmente as especificações do edital. No dia 08/05/2019, às 13:56:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2019, às 13:56:28 horas, no lote (1) - NEBULIZADOR (UBV PESADO) -  a

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

empresa apresentou a documentação conforme edital, atendendo as exigências técnicas do

produto, conforme aprovação pela Autoridade Competente, com proposta abaixo do valor

estimado no processo.

 

    No dia 08/05/2019, às 13:56:28 horas, no lote (1) - NEBULIZADOR (UBV PESADO) -

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

CONCORRE COMERCIO LTDA EPP com o valor R$ 77.400,00.

 

    No dia 17/04/2019, às 14:08:43 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no lote (1) -

NEBULIZADOR (UBV PESADO). O motivo da desclassificação foi: A empresa está

desclassificada, tendo em vista que conforme definição do Setor Técnico requisitante,

aprovada pela Autoridade Competente, o produto ofertado na marca/modelo NÃO ATENDE

as especificações técnicas contidas no termo de referência do edital, em especial quanto a:

"a)Bocal Nebulizador: Cabeçote de dispersão de fluxo de ar tipo vórtice, confeccionada em

aço inoxidável, com placa de 03(três) furos.

- Apresentado pela empresa GUARANY: Bocal Nebulizador do tipo laminar � Não confere

com o solicitado.

b)Lança do Nebulizador: Confeccionada em tubo de aço carbono com articulação (giro) de

360° na horizontal e na vertical.

- Apresentado pela empresa GUARANY: Lança do Nebulizador com articulação (giro) na

vertical de 200° � Não confere com o solicitado."

Desta forma, por não atender as especificações, a empresa está DESCLASSIFICADA.

Ressaltando que a mesma já havia entrado com pedido de impugnação sobre tais
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especificações, sendo devidamente negado conforme consta no 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

 

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:
13.633.230/0001-30 AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP

42.844.613/0001-55 CONCORRE COMERCIO LTDA EPP

61.089.835/0001-54 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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