
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:

006.286/2020)

 

     às 08:48:43 horas do dia 16/04/2020 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: 006.286/2020 -

2020/013/2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DA

SAUDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS AO

ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO

MATEUS-ES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Avental descartável

Lote (2) - Touca descartável

Lote (3) - Máscara descartável

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 3.000.000,00

16/04/2020 07:09:21:917 FABIO VIEIRA - EIRELI  R$ 240.000,00

16/04/2020 07:46:11:404 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 200.000,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 136.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 15:59:36:785 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 4.400,00

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 3.750,00

15/04/2020 17:30:57:690 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 9.800,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 15:59:36:785 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 2.062.500,00

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 1.056.250,00

15/04/2020 16:03:43:002 STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI  R$ 1.375.000,00

15/04/2020 18:42:38:331 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 37.000,00

16/04/2020 08:07:38:502 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.024.300,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 40.000,00
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Lote (4) - Luva de procedimento, tamanho M

Lote (5) - Luva de procedimento, tamanho G

Lote (6) - Óculos de proteção

Lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel

Lote (8) - Máscara de proteção facial tipo respirador

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 15:59:36:785 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 66.000,00

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 30.000,00

16/04/2020 07:46:11:404 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 50.000,00

15/04/2020 17:30:57:690 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 36.000,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 32.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 15:59:36:785 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 41.250,00

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 18.750,00

16/04/2020 07:46:11:404 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 40.000,00

15/04/2020 17:30:57:690 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 22.500,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 16:01:40:485 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 6.930,00

15/04/2020 13:47:20:661 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 3.250,00

15/04/2020 22:47:07:012 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 9.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 16:01:40:485 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 148.500,00

15/04/2020 13:47:20:661 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 92.307,69

15/04/2020 19:54:42:304 FENIXMED COMERCIAL LTDA ME  R$ 190.000,00

15/04/2020 16:13:42:107 STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI  R$ 220.000,00

16/04/2020 08:22:23:501 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 57.000,00

15/04/2020 18:49:24:095 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 96.000,00

16/04/2020 07:47:28:558 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 130.000,00

16/04/2020 08:08:21:185 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 220.500,00

16/04/2020 07:37:12:195 G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP  R$ 80.000,00

15/04/2020 22:47:07:012 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 70.000,00

15/04/2020 17:39:02:285 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2020 16:01:40:485 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 152.075,00

15/04/2020 13:47:20:661 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 1.820.000,00

15/04/2020 16:13:42:107 STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI  R$ 312.000,00

15/04/2020 18:49:24:095 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 196.000,00

16/04/2020 08:08:21:185 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 560.000,00
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    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Avental descartável

Lote (2) - Touca descartável

Lote (3) - Máscara descartável

Lote (4) - Luva de procedimento, tamanho M

Lote (5) - Luva de procedimento, tamanho G

Lote (6) - Óculos de proteção

15/04/2020 18:23:18:158 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 105.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2020 09:07:49:793 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 135.970,00

16/04/2020 09:05:21:811 FABIO VIEIRA - EIRELI  R$ 135.999,99

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 136.000,00

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2020 09:17:38:299 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 2.930,00

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 3.750,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 5.000,00

15/04/2020 17:30:57:690 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 9.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/04/2020 18:42:38:331 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 37.000,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 40.000,00

16/04/2020 09:24:03:089 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000.000,00

16/04/2020 09:08:47:976 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 1.024.299,01

15/04/2020 16:03:43:002 STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI  R$ 1.375.000,00

15/04/2020 15:59:36:785 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 2.062.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2020 09:36:21:936 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 29.440,00

16/04/2020 09:35:37:749 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 29.600,00

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 30.000,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 32.000,00

15/04/2020 15:59:36:785 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 66.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2020 09:47:17:133 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 18.400,00

16/04/2020 09:29:07:029 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 18.725,00

15/04/2020 13:45:26:396 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 18.750,00

15/04/2020 17:36:11:613 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 20.000,00

15/04/2020 15:59:36:785 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 41.250,00
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Lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel

Lote (8) - Máscara de proteção facial tipo respirador

 

    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 16/04/2020, às 09:12:16 horas, no lote (1) - Avental descartável -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/04/2020, às 10:16:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 10:16:01 horas, no lote (1) - Avental descartável -  a situação do

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

Data-Hora Fornecedor Lance

15/04/2020 13:47:20:661 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 3.250,00

16/04/2020 09:45:23:836 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

16/04/2020 09:46:05:826 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 6.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2020 10:02:09:511 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 56.700,00

16/04/2020 10:01:29:478 ARGUS ATACADISTA LTDA  R$ 67.200,00

16/04/2020 10:00:45:813 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 68.700,00

16/04/2020 09:58:10:565 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 69.948,90

16/04/2020 09:56:55:457 G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP  R$ 77.978,90

16/04/2020 09:57:03:686 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 77.980,01

16/04/2020 09:53:01:440 STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI  R$ 89.000,00

15/04/2020 17:39:02:285 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  R$ 90.000,00

16/04/2020 07:47:28:558 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 130.000,00

15/04/2020 16:01:40:485 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 148.500,00

15/04/2020 19:54:42:304 FENIXMED COMERCIAL LTDA ME  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2020 10:06:53:487 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP  R$ 150.990,00

16/04/2020 10:04:55:286 STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI  R$ 151.950,00

15/04/2020 18:49:24:095 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 196.000,00

16/04/2020 09:53:45:840 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 555.980,00

16/04/2020 09:52:23:602 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME  R$ 555.990,00

15/04/2020 18:23:18:158 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 105.000.000,00
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RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: RDS LICITACOES EIRELI - EPP. No dia

16/04/2020, às 10:18:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 10:18:38 horas, no lote (1) - Avental descartável -  a situação do

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: FABIO VIEIRA - EIRELI. No dia

16/04/2020, às 10:23:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 10:23:00 horas, no lote (1) - Avental descartável -  a situação do

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS -

EIRELI. No dia 16/04/2020, às 13:41:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:12:50 horas, no lote (1) - Avental descartável -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/04/2020, às 13:14:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:14:14 horas, no lote (1) - Avental descartável -  a situação do

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

Considerando que a licitante encaminhou proposta readequando o preço ao estimado em

nosso processo, atendendo ao pedido de negociação, considerando que a mesma atende

aos requisitos de habilitação conforme edital, a mesma foi reclassificada e declarada

vencedora. No dia 22/04/2020, às 13:51:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:51:40 horas, no lote (1) - Avental descartável -  a situação do

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

edital não havendo interposição de recursos, sendo portanto adjudicado o objeto conforme

os preceitos legais.

 

    No dia 22/04/2020, às 13:51:40 horas, no lote (1) - Avental descartável -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T C I TELOES

LOCACOES LTDA ME com o valor R$ 207.680,00.

 

    No dia 16/04/2020, às 09:23:06 horas, no lote (2) - Touca descartável -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/04/2020, às 10:38:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 10:38:43 horas, no lote (2) - Touca descartável -  a situação do lote

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

22/04/2020 Página 5 de 18



RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI -

EPP. No dia 22/04/2020, às 13:21:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:21:56 horas, no lote (2) - Touca descartável -  a situação do lote

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: T C I TELOES LOCACOES LTDA ME. No

dia 22/04/2020, às 13:29:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:29:08 horas, no lote (2) - Touca descartável -  a situação do lote

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS -

EIRELI. No dia 22/04/2020, às 13:35:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Touca descartável - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/04/2020, às 09:27:53 horas, no lote (3) - Máscara descartável -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/04/2020, às 10:58:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 10:58:40 horas, no lote (3) - Máscara descartável -  a situação do

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME.

No dia 16/04/2020, às 10:59:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 10:59:41 horas, no lote (3) - Máscara descartável -  a situação do

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS -

EIRELI. No dia 16/04/2020, às 13:46:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 13:46:05 horas, no lote (3) - Máscara 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 de proposta

readequada ao valor estimado em nosso processo. No dia 16/04/2020, às 15:15:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 15:15:15 horas, no lote (3) - Máscara descartável -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a

licitante atendeu as exigências do edital, e considerando que não houve interposição de

recursos, adjudica-se o objeto.
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    No dia 16/04/2020, às 15:15:15 horas, no lote (3) - Máscara descartável -  pelo critério de

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

SERVICOS EIRELI com o valor R$ 1.000.000,00.

 

    No dia 16/04/2020, às 09:40:40 horas, no lote (4) - Luva de procedimento, tamanho M -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/04/2020, às

11:10:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 11:10:35 horas, no lote (4) - Luva de procedimento, tamanho M -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ARGUS ATACADISTA

LTDA. No dia 16/04/2020, às 11:14:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 11:14:07 horas, no lote (4) - Luva de procedimento, tamanho M -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: RDS LICITACOES EIRELI -

EPP. No dia 22/04/2020, às 13:22:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:22:10 horas, no lote (4) - Luva de procedimento, tamanho M -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: T C I TELOES LOCACOES

LTDA ME. No dia 22/04/2020, às 13:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:29:26 horas, no lote (4) - Luva de procedimento, tamanho M -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: N4 NEGOCIOS E

EMPREENDIMENTOS - EIRELI. No dia 22/04/2020, às 13:36:47 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (4) - Luva de procedimento, tamanho M - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 16/04/2020, às 09:52:47 horas, no lote (5) - Luva de procedimento, tamanho G -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/04/2020, às

11:16:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 11:16:28 horas, no lote (5) - Luva de procedimento, tamanho G -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ARGUS ATACADISTA

LTDA. No dia 16/04/2020, às 11:28:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 11:28:18 horas, no lote (5) - Luva de procedimento, tamanho G -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: RDS LICITACOES EIRELI -

EPP. No dia 22/04/2020, às 13:22:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:22:19 horas, no lote (5) - Luva de procedimento, tamanho G -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: T C I TELOES LOCACOES

LTDA ME. No dia 22/04/2020, às 13:29:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2020, às 13:29:40 horas, no lote (5) - Luva de procedimento, tamanho G -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: N4 NEGOCIOS E

EMPREENDIMENTOS - EIRELI. No dia 22/04/2020, às 13:37:47 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (5) - Luva de procedimento, tamanho G - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 16/04/2020, às 09:50:15 horas, no lote (6) - Óculos de proteção -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/04/2020, às 13:43:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 13:43:16 horas, no lote (6) - Óculos de proteção -  a situação do

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: T C I TELOES LOCACOES LTDA ME. No

dia 16/04/2020, às 13:44:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 13:44:03 horas, no lote (6) - Óculos de proteção -  a situação do

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI -

EPP. No dia 16/04/2020, às 13:45:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (6) - Óculos de proteção - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 16/04/2020, às 10:05:54 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/04/2020, às

10:54:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 10:54:14 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

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 16/04/2020, às 11:30:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 11:30:32 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ARGUS ATACADISTA

LTDA. No dia 16/04/2020, às 11:30:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 11:30:45 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: MP COMERCIO E

SERVICO EIRELI - ME. No dia 16/04/2020, às 12:02:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 12:02:28 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/04/2020, às 12:08:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 12:08:38 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

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 16/04/2020, às 13:46:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 13:46:30 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

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 de proposta readequada ao valor estimado em nosso processo. No dia 16/04/2020, às

15:15:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 15:15:37 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
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em vista que a licitante atendeu as exigências do edital, e considerando que não houve

interposição de recursos, adjudica-se o objeto.

 

    No dia 16/04/2020, às 15:15:37 horas, no lote (7) - Álcool etílico hidratado á base de gel -

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

COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 69.900,00.

 

    No dia 16/04/2020, às 10:09:40 horas, no lote (8) - Máscara de proteção facial tipo

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/04/2020,

às 10:39:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 10:39:01 horas, no lote (8) - Máscara de proteção facial tipo

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

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

NEDI CARRILHO EIRELI - EPP. No dia 16/04/2020, às 11:31:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 11:31:14 horas, no lote (8) - Máscara de proteção facial tipo

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

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

SAUDE E COMERCIO EIRELI. No dia 16/04/2020, às 11:31:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 11:31:43 horas, no lote (8) - Máscara de proteção facial tipo

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

seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: MP COMERCIO

E SERVICO EIRELI - ME. No dia 16/04/2020, às 13:48:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 13:48:42 horas, no lote (8) - Máscara de proteção facial tipo

respirador -  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 de proposta readequada ao valor estimado em nosso processo. No dia

16/04/2020, às 15:15:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2020, às 15:15:52 horas, no lote (8) - Máscara de proteção facial tipo

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

seguinte: Tendo em vista que a licitante atendeu as exigências do edital, e considerando que

não houve interposição de recursos, adjudica-se o objeto.
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    No dia 16/04/2020, às 15:15:52 horas, no lote (8) - Máscara de proteção facial tipo

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

empresa SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 312.410,00.

 

    No dia 16/04/2020, às 10:16:01 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - RDS LICITACOES EIRELI - EPP, no lote (1) - Avental

descartável. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada visto que

deixou de atender as exigências do edital quanto a habilitação, não anexando no sistema o

documento exigido no item 15.11.3 Qualificação  Econômico-Financeira, letra "a", a saber:

"Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a

sessão de abertura da licitação".

 

    No dia 16/04/2020, às 10:18:37 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - FABIO VIEIRA - EIRELI, no lote (1) - Avental descartável. O

motivo da desclassificação foi: O licitante está desclassifico visto que não atendeu ao edital,

uma vez que não anexou no sistema qualquer documento de habilitação exigidos nos itens

15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4; sendo que os mesmos deveriam estar anexados ao

sistema concomitantemente com a proposta conforme definido no item 11 do edital,

preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 10:23:00 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, no lote (1) -

Avental descartável. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo

em vista que não cumpriu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação,

deixando de anexar os documentos exigidos nos itens:

- 15.11.1 Habilitação jurídica

- 15.11.2 Regularidade fiscal e trabalhista, letra "b"

-  15.11.4 Qualificação Técnica.

 

    No dia 16/04/2020, às 10:38:43 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP, no lote (2) - Touca

descartável. O motivo da desclassificação foi: O licitante está desclassifico visto que não

atendeu ao edital, uma vez que não anexou no sistema qualquer documento de habilitação

exigidos nos itens 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4; sendo que os mesmos deveriam estar

anexados ao sistema concomitantemente com a proposta conforme definido no item 11 do

edital, preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 10:39:01 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

22/04/2020 Página 11 de 18



desclassificou o fornecedor - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP, no lote (8) -

Máscara de proteção facial tipo respirador. O motivo da desclassificação foi: O licitante está

desclassifico visto que não atendeu ao edital, uma vez que não anexou no sistema qualquer

documento de habilitação exigidos nos itens 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4; sendo que

os mesmos deveriam estar anexados ao sistema concomitantemente com a proposta

conforme definido no item 11 do edital, preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 10:58:39 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, no lote (3) -

Máscara descartável. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo

em vista o erro na formulação na proposta, conforme mensagem encaminhada via chat do

Licitações-E. Além disso, está também desclassificado visto que não atendeu ao edital, uma

vez que não anexou no sistema os documento de habilitação exigidos, sendo que os

mesmos deveriam estar anexados ao sistema concomitantemente com a proposta conforme

definido no item 11 do edital, preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 10:59:39 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, no lote (3) -

Máscara descartável. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo

em vista que não cumpriu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação,

deixando de anexar os documentos exigidos nos itens: - 15.11.1 Habilitação jurídica -

15.11.2 Regularidade fiscal e trabalhista, letra "b" - 15.11.4 Qualificação Técnica.

 

    No dia 16/04/2020, às 11:10:35 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ARGUS ATACADISTA LTDA, no lote (4) - Luva de

procedimento, tamanho M. O motivo da desclassificação foi: O licitante está desclassificada

visto que não atendeu ao edital, uma vez que não anexou no sistema qualquer documento

de habilitação exigidos nos itens 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4; sendo que os mesmos

deveriam estar anexados ao sistema concomitantemente com a proposta conforme definido

no item 11 do edital, preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 11:14:07 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - RDS LICITACOES EIRELI - EPP, no lote (4) - Luva de

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

tendo em vista que não cumpriu as exigências do edital quanto a documentação de

habilitação, deixando de anexar os documentos exigidos nos itens: - 15.11.1 Habilitação

jurídica - 15.11.2 Regularidade fiscal e trabalhista, letra "d".

 

    No dia 16/04/2020, às 11:16:28 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ARGUS ATACADISTA LTDA, no lote (5) - Luva de
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procedimento, tamanho G. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada

tendo em vista que não atendeu ao edital, uma vez que não anexou no sistema os

documento de habilitação exigidos, sendo que os mesmos deveriam estar anexados ao

sistema concomitantemente com a proposta conforme definido no item 11 do edital,

preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 11:28:18 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - RDS LICITACOES EIRELI - EPP, no lote (5) - Luva de

procedimento, tamanho G. O motivo da desclassificação foi: Verifica-se ao longo dos lotes

que a empresa RDS anexou de forma aleatória nos lotes documentos diferentes, dessa

forma, determinado documento faltante no lote 01 aparece no presente lote (exemplo do

contrato social). De toda forma, apesar de se juntar os documentos sortidos em cada lote a

documentação de habilitação ficar completa, a certidão de falência e concordata

apresentada figura-se vencida, visto que foi emitida em 12/03/2020, e o edital

expressamente requer certidão emitida com 30 dias no mínimo de antecedência. Sendo

assim, como ocorreu nos demais lotes, a licitante está desclassificada por não atendimento

aos documentos de habilitação ao edital. Ressalto aqui que a licitante deve estar atenta ao

fato de que cada lote é uma licitação em si, e a documentação de habilitação DEVE SER

COMPLETA EM CADA LOTE.

 

    No dia 16/04/2020, às 11:30:31 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ARGUS ATACADISTA LTDA, no lote (7) - Álcool etílico

hidratado á base de gel. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada

tendo em vista  que não atendeu ao edital, uma vez que não anexou no sistema os

documento de habilitação exigidos, sendo que os mesmos deveriam estar anexados ao

sistema concomitantemente com a proposta conforme definido no item 11 do edital,

preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 11:30:44 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, no lote (7) - Álcool

etílico hidratado á base de gel. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista  que não atendeu ao edital, uma vez que não anexou no

sistema os documento de habilitação exigidos, sendo que os mesmos deveriam estar

anexados ao sistema concomitantemente com a proposta conforme definido no item 11 do

edital, preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 11:31:13 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI, no lote (8) -

Máscara de proteção facial tipo respirador. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista  que não atendeu ao edital, uma vez que não anexou no
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sistema os documento de habilitação exigidos, sendo que os mesmos deveriam estar

anexados ao sistema concomitantemente com a proposta conforme definido no item 11 do

edital, preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 11:31:43 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, no lote (8) -

Máscara de proteção facial tipo respirador. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista  que não atendeu ao edital, uma vez que não anexou no

sistema os documento de habilitação exigidos, sendo que os mesmos deveriam estar

anexados ao sistema concomitantemente com a proposta conforme definido no item 11 do

edital, preconizados no Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 16/04/2020, às 12:08:38 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP, no lote (7) -

Álcool etílico hidratado á base de gel. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi

reclassificada unicamente para que fosse novamente verificada a documentação de

habilitação, uma vez que por contato telefônico o representante de maneira ofensiva e

desrespeitosa alegou que essa pregoeira agiu de maneira inidônea desclassifica-lo que

forma equivocada visto que havia anexado a documentação completa. Sendo assim, pelo

princípio do contraditório, novamente verifiquei e constatou-se que os documentos

informados anteriormente como ausentes sendo os mesmos o motivo da desclassificação

DE FATO NÃO ESTÃO anexados no sistema, sendo inclusive impresso e anexo aos autos a

lista dos documentos anexados pelo licitante. Sendo assim, comprova-se que a empresa

deixou de apresentar o contrato social (habilitação jurídica) e a certidão negativa de débitos

federais, assim como não anexou atestado de capacidade técnica.

 

    No dia 16/04/2020, às 13:43:16 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - T C I TELOES LOCACOES LTDA ME, no lote (6) - Óculos de

proteção. O motivo da desclassificação foi: O licitante está desclassificação tendo em vista a

impossibilidade de reduzir o valor ao estimado em nosso processo, conforme mensagem

encaminhada via chat do Licitações-E.

 

    No dia 16/04/2020, às 13:44:02 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP, no lote (6) -

Óculos de proteção. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo

em vista que não encaminhou via sistema nenhum dos documentos de habilitação exigidos

em edital, conforme item 11.

 

    No dia 16/04/2020, às 13:45:00 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ARGUS ATACADISTA LTDA, no lote (6) - Óculos de proteção.
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O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que não

atendeu ao edital, uma vez que não anexou no sistema os documento de habilitação

exigidos, sendo que os mesmos deveriam estar anexados ao sistema concomitantemente

com a proposta conforme definido no item 11 do edital, preconizados no Decreto Federal

10.024/2019.

 

    No dia 22/04/2020, às 13:21:56 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - T C I TELOES LOCACOES LTDA ME, no lote (2) - Touca

descartável. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada conforme

justificativa encaminhada no chat do Licitações-E, mediante a impossibilidade de entrega por

conta da falta do produto junto a seus fornecedores, justificativa essa aceita tendo em vista o

contexto da pandemia, sendo de conhecimento público a real falta dos produtos dessa

natureza tanto nas fábricas quanto no comércio de forma geral.

 

    No dia 22/04/2020, às 13:22:09 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - T C I TELOES LOCACOES LTDA ME, no lote (4) - Luva de

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

conforme justificativa encaminhada no chat do Licitações-E, mediante a impossibilidade de

entrega por conta da falta do produto junto a seus fornecedores, justificativa essa aceita

tendo em vista o contexto da pandemia, sendo de conhecimento público a real falta dos

produtos dessa natureza tanto nas fábricas quanto no comércio de forma geral.

 

    No dia 22/04/2020, às 13:22:18 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - T C I TELOES LOCACOES LTDA ME, no lote (5) - Luva de

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

conforme justificativa encaminhada no chat do Licitações-E, mediante a impossibilidade de

entrega por conta da falta do produto junto a seus fornecedores, justificativa essa aceita

tendo em vista o contexto da pandemia, sendo de conhecimento público a real falta dos

produtos dessa natureza tanto nas fábricas quanto no comércio de forma geral.

 

    No dia 22/04/2020, às 13:29:07 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, no lote (2) -

Touca descartável. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo

em vista que não atendeu a documentação de habilitação exigida em edital, estando

ausente os seguintes documentos:

- 15.11.1 Habilitação jurídica

- 15.11.2 Regularidade fiscal e trabalhista (letra "b")

-  15.11.4 Qualificação Técnica (letras "a", "b" e "c").

 

    No dia 22/04/2020, às 13:29:26 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -
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desclassificou o fornecedor - N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, no lote (4) -

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

desclassificada tendo em vista que não atendeu a documentação de habilitação exigida em

edital, estando ausente os seguintes documentos:

- 15.11.1 Habilitação jurídica

- 15.11.2 Regularidade fiscal e trabalhista (letra "b")

-  15.11.4 Qualificação Técnica (letras "a", "b" e "c").

 

    No dia 22/04/2020, às 13:29:40 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, no lote (5) -

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

desclassificada tendo em vista que não atendeu a documentação de habilitação exigida em

edital, estando ausente os seguintes documentos:

- 15.11.1 Habilitação jurídica

- 15.11.2 Regularidade fiscal e trabalhista (letra "b")

-  15.11.4 Qualificação Técnica (letras "a", "b" e "c").

 

    No dia 22/04/2020, às 13:35:13 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ARGUS ATACADISTA LTDA, no lote (2) - Touca descartável.

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

atendeu a documentação de habilitação exigida em edital, estando ausente o seguinte

documento:

- 15.11.2 Regularidade fiscal e trabalhista (letra "d" - certidão negativa de débitos federal).

 

    No dia 22/04/2020, às 13:36:47 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP, no lote (4) - Luva

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

desclassificada tendo em vista que não cumpriu com o edital ao não anexar a

documentação de habilitação exigido no item 11 do edital abaixo transcrito:

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 22/04/2020, às 13:37:47 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP, no lote (5) - Luva

de procedimento, tamanho G. O motivo da desclassificação foi: A licitante está
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desclassificada tendo em vista que não cumpriu com o exigido em edital ao não anexar a

documentação de habilitação conforme exigido no item 11 abaixo transcrito:

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.

 

    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:
27.874.317/0001-03 ARGUS ATACADISTA LTDA

01.402.400/0001-96 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

11.699.260/0001-13 FABIO VIEIRA - EIRELI

14.595.915/0001-00 FENIXMED COMERCIAL LTDA ME

12.138.262/0001-04 G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

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

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

22.669.244/0001-02 N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

28.031.784/0001-34 RDS LICITACOES EIRELI - EPP

21.961.596/0001-66 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

11.768.448/0001-76 STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI
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09.177.375/0001-04 T C I TELOES LOCACOES LTDA ME
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