
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE VIANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE VIANA / Nº Processo: 3716/2020)

 

     às 10:02:28 horas do dia 13/08/2020 no endereço AV. FLORENTINO AVIDOS N 01,

bairro CENTRO, da cidade de VIANA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

GEORGEA DE JESUS PASSOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

3716/2020 - 2020/070/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS (ESCADA AUXILIAR, CARRINHO

AUXILIAR, SELADORA E OUTROS) PARA ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERTADOS

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO

Lote (2) - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO

Lote (3) - LAVADORA ULTRASSÔNICA

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/08/2020 21:49:22:097 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.250,00

12/08/2020 15:53:46:561 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 2.389,28

13/08/2020 09:35:12:221 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 48.000,00

13/08/2020 09:35:08:129 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.180,00

12/08/2020 08:47:27:780 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 2.389,28

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/08/2020 09:35:40:087 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 12.230,03

12/08/2020 15:54:09:174 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP  R$ 680,00

12/08/2020 15:53:46:561 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.140,00

13/08/2020 09:35:33:587 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.540,00

12/08/2020 08:47:27:780 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 1.140,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/08/2020 09:36:22:131 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP  R$ 2.396,00

12/08/2020 15:53:46:561 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.714,00

13/08/2020 09:36:26:377 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.732,50

12/08/2020 08:47:27:780 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 1.714,00
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Lote (4) - MINI INCUBADORA

Lote (5) - CARRINHO AUXILIAR PARA APOIO

Lote (6) - TERMOCERA PANELA AQUECEDORA

Lote (7) - TESOURA PARA CORTE DE CABELO

Lote (8) - PAPEL CIRÚRGICO

Lote (9) - TESTE BIOLOGIO - TESTE CLASSE 5

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/08/2020 15:53:46:561 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 531,34

12/08/2020 08:47:27:780 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 531,34

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/08/2020 21:49:22:097 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 4.240,00

12/08/2020 15:53:46:561 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 4.240,00

13/08/2020 09:36:58:354 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.120,00

12/08/2020 08:47:27:780 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 4.240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/08/2020 21:50:25:036 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 3.105,00

12/08/2020 15:55:50:459 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 3.140,00

13/08/2020 09:37:30:685 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 6.112,00

12/08/2020 08:50:18:679 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 3.140,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/08/2020 21:50:25:036 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 5.170,00

12/08/2020 15:55:50:459 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 5.540,10

12/08/2020 08:50:18:679 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 5.540,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/08/2020 14:25:46:191 GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 953,20

12/08/2020 15:55:50:459 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 953,30

13/08/2020 09:38:16:668 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 10.000,00

12/08/2020 08:50:18:679 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 953,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/08/2020 08:50:18:679 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 436,65

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (2) - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO

Lote (3) - LAVADORA ULTRASSÔNICA

Lote (4) - MINI INCUBADORA

Lote (5) - CARRINHO AUXILIAR PARA APOIO

Lote (6) - TERMOCERA PANELA AQUECEDORA

Lote (7) - TESOURA PARA CORTE DE CABELO

Lote (8) - PAPEL CIRÚRGICO

13/08/2020 10:33:04:143 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 1.704,00

13/08/2020 10:30:43:026 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 1.720,00

13/08/2020 10:28:45:609 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.789,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/08/2020 10:31:39:970 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 450,00

13/08/2020 10:24:03:845 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP  R$ 499,00

12/08/2020 15:53:46:561 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/08/2020 10:32:18:827 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 1.600,00

13/08/2020 10:31:51:886 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.699,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/08/2020 10:32:42:317 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 500,00

13/08/2020 10:29:56:666 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 530,34

Data-Hora Fornecedor Lance

13/08/2020 11:08:07:465 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 3.499,00

13/08/2020 11:07:48:735 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 3.500,00

13/08/2020 10:48:17:183 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 4.175,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/08/2020 11:05:25:082 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 2.460,00

13/08/2020 11:04:25:503 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.480,00

13/08/2020 10:49:32:062 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 2.849,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/08/2020 11:17:17:144 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 3.050,50

13/08/2020 11:16:55:861 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 3.070,50

13/08/2020 11:07:25:615 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/08/2020 11:15:10:151 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 850,00

13/08/2020 11:14:25:223 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 856,00

13/08/2020 11:14:19:730 GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 858,00

11/09/2020 Página 3 de 13



Lote (9) - TESTE BIOLOGIO - TESTE CLASSE 5

 

    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 13/08/2020, às 10:39:25 horas, no lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020, às

17:49:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 17:49:37 horas, no lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO -  a

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

Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida

pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria

Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa R F L

COMERCIAL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e,

portanto, declarada vencedora deste lote do PE 070/2020. No dia 01/09/2020, às 09:32:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:32:58 horas, no lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO -  a

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

análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 01 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa R F L COMERCIAL

LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial

escrita no valor de R$ 1.704,00(um mil, setecentos e quatro reais). No dia 01/09/2020, às

09:35:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:35:52 horas, no lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO -  a

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

Por equivoco desta pregoeira, a mesma retornou a situação do lote para. No dia 01/09/2020,

às 09:45:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:02 horas, no lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO -  a

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

Data-Hora Fornecedor Lance

12/08/2020 08:50:18:679 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI  R$ 436,65
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análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 01 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa R F L COMERCIAL

LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial

escrita no valor de R$ 1.704,00(um mil, setecentos e quatro reais).

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:02 horas, no lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R F L

COMERCIAL LTDA com o valor R$ 1.704,00.

 

    No dia 13/08/2020, às 10:46:40 horas, no lote (2) - SELADORA DE PAPEL GRAU

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020,

às 17:50:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 17:50:12 horas, no lote (2) - SELADORA DE PAPEL GRAU

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

alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe

de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica

da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por

atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE

070/2020. No dia 01/09/2020, às 09:45:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:14 horas, no lote (2) - SELADORA DE PAPEL GRAU

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

seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo

pelas empresas participantes, o lote 02 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa EGR

EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa

apresentou proposta comercial escrita no valor de R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta

reais).

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:14 horas, no lote (2) - SELADORA DE PAPEL GRAU

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

empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R$ 450,00.

 

    No dia 13/08/2020, às 10:59:50 horas, no lote (3) - LAVADORA ULTRASSÔNICA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020, às

17:50:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 24/08/2020, às 17:50:36 horas, no lote (3) - LAVADORA ULTRASSÔNICA -  a

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

Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida

pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria

Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa EGR

EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 070/2020. No dia

01/09/2020, às 09:45:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:25 horas, no lote (3) - LAVADORA ULTRASSÔNICA -  a

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

análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 03 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E

SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta

comercial escrita no valor de R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais).

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:25 horas, no lote (3) - LAVADORA ULTRASSÔNICA -  pelo

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

EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R$ 1.600,00.

 

    No dia 13/08/2020, às 10:57:26 horas, no lote (4) - MINI INCUBADORA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020, às 17:50:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 17:50:58 horas, no lote (4) - MINI INCUBADORA -  a situação do

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

análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela

análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal

de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa EGR

EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 070/2020. No dia

01/09/2020, às 09:45:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:37 horas, no lote (4) - MINI INCUBADORA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise,

aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 04 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E

SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta

comercial escrita no valor de R$ 500,00(quinhentos reais).
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    No dia 01/09/2020, às 09:45:37 horas, no lote (4) - MINI INCUBADORA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS

E SOLUCOES EIRELI com o valor R$ 500,00.

 

    No dia 13/08/2020, às 11:10:12 horas, no lote (5) - CARRINHO AUXILIAR PARA APOIO -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020, às

17:51:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 17:51:53 horas, no lote (5) - CARRINHO AUXILIAR PARA APOIO -

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

seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,

procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 070/2020. No dia

01/09/2020, às 09:45:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:52 horas, no lote (5) - CARRINHO AUXILIAR PARA APOIO -

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

análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 05 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$  3.498,88(três mil, quatrocentos e noventa e oito

mil reais e oitenta e oito centavos).

 

    No dia 01/09/2020, às 09:45:52 horas, no lote (5) - CARRINHO AUXILIAR PARA APOIO -

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

COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 3.498,88.

 

    No dia 13/08/2020, às 11:17:06 horas, no lote (6) - TERMOCERA PANELA

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

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020,

às 17:52:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 17:52:17 horas, no lote (6) - TERMOCERA PANELA

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

alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe

de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica

11/09/2020 Página 7 de 13



da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por

atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE

070/2020. No dia 01/09/2020, às 09:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:46:18 horas, no lote (6) - TERMOCERA PANELA

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

o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do

mesmo pelas empresas participantes, o lote 06 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa

EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A

empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R$ 2.460,00(dois mil,

quatrocentos e sessenta reais).

 

    No dia 01/09/2020, às 09:46:18 horas, no lote (6) - TERMOCERA PANELA

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

empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R$ 2.460,00.

 

    No dia 13/08/2020, às 11:19:38 horas, no lote (7) - TESOURA PARA CORTE DE

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020,

às 17:53:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 17:53:07 horas, no lote (7) - TESOURA PARA CORTE DE

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

foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de

Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 070/2020. No dia

01/09/2020, às 09:46:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:46:29 horas, no lote (7) - TESOURA PARA CORTE DE

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

seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo

pelas empresas participantes, o lote 07 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa UNHA &

COR COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$  3.050,40(três mil, cinquenta reais e quarenta

centavos).

 

    No dia 01/09/2020, às 09:46:29 horas, no lote (7) - TESOURA PARA CORTE DE
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CABELO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 3.050,40.

 

    No dia 13/08/2020, às 11:17:02 horas, no lote (8) - PAPEL CIRÚRGICO -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020, às 17:53:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 17:53:37 horas, no lote (8) - PAPEL CIRÚRGICO -  a situação do

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

análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela

análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal

de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa EGR

EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 070/2020. No dia

01/09/2020, às 09:46:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:46:41 horas, no lote (8) - PAPEL CIRÚRGICO -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise,

aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 08 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa EGR EQUIPAMENTOS E

SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta

comercial escrita no valor de R$ 780,00(setecentos e oitenta reais).

 

    No dia 01/09/2020, às 09:46:41 horas, no lote (8) - PAPEL CIRÚRGICO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS

E SOLUCOES EIRELI com o valor R$ 780,00.

 

    No dia 13/08/2020, às 11:32:50 horas, no lote (9) - TESTE BIOLOGIO - TESTE CLASSE

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/08/2020, às

17:54:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 17:54:02 horas, no lote (9) - TESTE BIOLOGIO - TESTE CLASSE

5 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,

procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, foi considerada habilitada por

atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE
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070/2020. No dia 01/09/2020, às 09:46:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 09:46:54 horas, no lote (9) - TESTE BIOLOGIO - TESTE CLASSE

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

Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas

empresas participantes, o lote 09 do PE 070/2020, foi adjudicado a empresa EGR

EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa

apresentou proposta comercial escrita no valor de R$ 240,00(duzentos e quarenta reais).

 

    No dia 01/09/2020, às 09:46:54 horas, no lote (9) - TESTE BIOLOGIO - TESTE CLASSE

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

EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R$ 240,00.

 

    No dia 13/08/2020, às 09:35:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no

lote (1) -  ESCADA AUXILIAR EM AÇO. O motivo da desclassi f icação foi :

DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 13/08/2020, às 09:35:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - SERRAMED PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, no lote (1) - ESCADA AUXILIAR EM AÇO. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do

edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 13/08/2020, às 09:35:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no

lote (2) - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.
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    No dia 13/08/2020, às 09:35:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECO - COMUNICACOES

ELETRONICAS LTDA ME., no lote (2) - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e

10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 13/08/2020, às 09:36:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI -

EPP, no lote (3) - LAVADORA ULTRASSÔNICA. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 13/08/2020, às 09:36:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no

lote (3) -  LAVADORA ULTRASSÔNICA. O mot ivo da desclassi f icação foi :

DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 13/08/2020, às 09:36:58 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no

lote (5) - CARRINHO AUXILIAR PARA APOIO. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 13/08/2020, às 09:37:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no
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lote (6) - TERMOCERA PANELA AQUECEDORA. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 13/08/2020, às 09:38:16 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - SERRAMED PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, no lote (8) - PAPEL CIRÚRGICO. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

        No dia 09/09/2020, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    No LOTE 01, por equivoco desta pregoeira, a mesma retornou a situação do lote para

"ARREMATADO" em 01/09/2020, sendo que o mesmo já havia sido "DECLARADO

VENCEDOR" em 24/08/2020. Considera-se DECLARADO VENCEDOR em  24/08/2020,

conforme documento já acostado aos autos.

 

Diante do registro de intenção de recurso pela empresa EGR EQUIPAMENTOS E

SOLUCOES EIRELI e a NÃO APRESENTAÇÃO FORMAL DAS RAZÕES

pela mesma no prazo editalício, a intenção de recurso foi CANCELADA por esta pregoeira.

 

No lote 08 onde lê-se: Contratado R$ 780,00; leia-se: Contratado R$ 750,00

 

No lote 09 onde lê-se: Contratado R$ 240,00; leia-se: Contratado R$ 225,00

 

    No dia 11/09/2020, às 13:33:31 horas, a autoridade competente da licitação - DEUSA

REGINA TELES LOPES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Diante do registro de intenção  do representante EVELINNE BORGES DE SOUZA da

empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI no lote (1) - ESCADA AUXILIAR

EM AÇO,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação

formal das razões e contra razões do recurso.
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    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.

 

GEORGEA DE JESUS PASSOS

Pregoeiro da disputa

 

DEUSA REGINA TELES LOPES

Autoridade Competente

 

MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

SUELI GONCALVES DE MORAES SOUZA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
08.938.116/0001-88 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.

33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

01.150.649/0001-51 GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

01.260.374/0001-09 R F L COMERCIAL LTDA

19.691.725/0001-00 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

17.513.233/0002-71 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI
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