
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.00093/2018)

 

     às 10:31:05 horas do dia 22/03/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

09.00093/2018 - 2019/019/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE KIT´S DE HIGIENE

BUCAL, visando atender os alunos da educação infantil e ensino fundamental da Rede de

Ensino do Município de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação  SEMED.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Kit do ensino Infantil contendo: CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso

INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e registro ou notificação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE.

ESCOVA DENTAL tipo infantil, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a

30 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes

de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico,

(polipropileno atóxico), medindo cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo ).

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/03/2019 17:19:25:415 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
EIRELI  R$ 92.066,10

21/03/2019 17:50:07:544 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 1.500.000,00

22/03/2019 07:19:45:241 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 104.000,00

14/03/2019 14:47:03:634 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 92.191,36

21/03/2019 13:25:06:302 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI -EPP  R$ 92.274,87

21/03/2019 17:16:08:885 MBR FERNANDES - EPP  R$ 100.000,00

21/03/2019 17:35:07:454 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSP  R$ 92.191,36

21/03/2019 16:11:24:978 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 90.000,00

14/03/2019 14:45:22:246 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 92.191,36

21/03/2019 12:30:43:000 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 87.682,00

05/04/2019 Página 1 de 8



Lote (2) - Kit do ensino fundamental contendo:

CREME DENTAL, Com flúor (1500 ppm), uso ADULTO. Embalagem: com 90 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

not i f i cação na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE:  ESCOVA DENTAL uso

adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com mínimo 34 tufos

de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas

homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, (polipropileno

atóxico), medindo cerca 17 a 18,5 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues  separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo).

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Kit do ensino Infantil contendo: CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso

INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e registro ou notificação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE.

ESCOVA DENTAL tipo infantil, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a

30 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes

de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico,

(polipropileno atóxico), medindo cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo ).

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/03/2019 17:19:25:415 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
EIRELI  R$ 89.505,75

21/03/2019 17:50:07:544 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 1.900.000,00

22/03/2019 07:19:45:241 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 78.000,00

14/03/2019 14:47:03:634 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 89.779,05

21/03/2019 13:25:06:302 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI -EPP  R$ 89.961,25

21/03/2019 17:16:08:885 MBR FERNANDES - EPP  R$ 100.000,00

21/03/2019 17:35:07:454 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSP  R$ 89.779,05

21/03/2019 16:11:24:978 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 88.000,00

14/03/2019 14:45:22:246 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 89.779,05

21/03/2019 12:30:43:000 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 88.822,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/03/2019 11:06:03:834 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 38.766,66
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Lote (2) - Kit do ensino fundamental contendo:

CREME DENTAL, Com flúor (1500 ppm), uso ADULTO. Embalagem: com 90 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

not i f i cação na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE:  ESCOVA DENTAL uso

adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com mínimo 34 tufos

de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas

homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, (polipropileno

atóxico), medindo cerca 17 a 18,5 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues  separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo).

 

    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:

 

22/03/2019 11:05:03:067 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
EIRELI  R$ 38.788,00

22/03/2019 10:50:30:296 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSP  R$ 40.333,72

22/03/2019 11:06:10:257 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 68.880,00

22/03/2019 11:05:50:630 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 68.881,00

22/03/2019 10:43:07:437 MBR FERNANDES - EPP  R$ 89.999,99

14/03/2019 14:45:22:246 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 92.191,36

14/03/2019 14:47:03:634 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 92.191,36

21/03/2019 13:25:06:302 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI -EPP  R$ 92.274,87

22/03/2019 07:19:45:241 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 104.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/03/2019 11:25:16:327 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
EIRELI  R$ 34.435,80

22/03/2019 11:22:49:308 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS HOSP  R$ 34.572,45

22/03/2019 11:22:25:863 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 36.666,66

22/03/2019 11:22:01:465 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI -EPP  R$ 37.168,80

22/03/2019 11:33:33:885 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 54.194,00

22/03/2019 11:28:20:800 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 54.195,00

22/03/2019 07:19:45:241 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 78.000,00

14/03/2019 14:45:22:246 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 89.779,05

14/03/2019 14:47:03:634 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 89.779,05

21/03/2019 17:16:08:885 MBR FERNANDES - EPP  R$ 100.000,00
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    No dia 22/03/2019, às 11:07:03 horas, no lote (1) - Kit do ensino Infantil contendo:

CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

notificação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOVA DENTAL tipo infantil, cerdas

macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a 30 tufos de cerdas aparadas e

arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova

compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico, (polipropileno atóxico), medindo

cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO DENTAL, rolo com no mínimo 25

m. Embalagem com dados do fabricante data de fabricação e prazo de validade. Os kits

deverão serem  entregues separadamente em sacolinhas confeccionadas  em material

plástico maleável  com a frente transparente e verso Branco, medindo 20x12 cm, com botão

de pressão. ( artes em anexo ). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

01/04/2019, às 11:32:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/04/2019, às 11:32:51 horas, no lote (1) - Kit do ensino Infantil contendo:

CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

notificação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOVA DENTAL tipo infantil, cerdas

macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a 30 tufos de cerdas aparadas e

arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova

compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico, (polipropileno atóxico), medindo

cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO DENTAL, rolo com no mínimo 25

m. Embalagem com dados do fabricante data de fabricação e prazo de validade. Os kits

deverão serem  entregues separadamente em sacolinhas confeccionadas  em material

plástico maleável  com a frente transparente e verso Branco, medindo 20x12 cm, com botão

de pressão. ( artes em anexo ). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME. No dia 05/04/2019, às

10:33:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/04/2019, às 10:33:25 horas, no lote (1) - Kit do ensino Infantil contendo:

CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

notificação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOVA DENTAL tipo infantil, cerdas

macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a 30 tufos de cerdas aparadas e

arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova

compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico, (polipropileno atóxico), medindo

cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO DENTAL, rolo com no mínimo 25

m. Embalagem com dados do fabricante data de fabricação e prazo de validade. Os kits

deverão serem  entregues separadamente em sacolinhas confeccionadas  em material
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plástico maleável  com a frente transparente e verso Branco, medindo 20x12 cm, com botão

de pressão. ( artes em anexo ). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n.019/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Técnico Contábil consideraram a proposta da empresa apta; Declaro a

empresa ALG BRASIL COMERCIO, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de

1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 05/04/2019, às 13:00:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/04/2019, às 13:00:42 horas, no lote (1) - Kit do ensino Infantil contendo:

CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

notificação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOVA DENTAL tipo infantil, cerdas

macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a 30 tufos de cerdas aparadas e

arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova

compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico, (polipropileno atóxico), medindo

cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO DENTAL, rolo com no mínimo 25

m. Embalagem com dados do fabricante data de fabricação e prazo de validade. Os kits

deverão serem  entregues separadamente em sacolinhas confeccionadas  em material

plástico maleável  com a frente transparente e verso Branco, medindo 20x12 cm, com botão

de pressão. ( artes em anexo ). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material

ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais

exigências habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do

estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 05/04/2019, às 13:00:42 horas, no lote (1) - Kit do ensino Infantil contendo:

CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

notificação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOVA DENTAL tipo infantil, cerdas

macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a 30 tufos de cerdas aparadas e

arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova

compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico, (polipropileno atóxico), medindo

cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO DENTAL, rolo com no mínimo 25

m. Embalagem com dados do fabricante data de fabricação e prazo de validade. Os kits

deverão serem  entregues separadamente em sacolinhas confeccionadas  em material

plástico maleável  com a frente transparente e verso Branco, medindo 20x12 cm, com botão

de pressão. ( artes em anexo ). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do
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lote da licitação á empresa ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS

EIRELI com o valor R$ 38.705,34.

 

    No dia 22/03/2019, às 11:35:45 horas, no lote (2) - Kit do ensino fundamental contendo:

CREME DENTAL, Com flúor (1500 ppm), uso ADULTO. Embalagem: com 90 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

not i f i cação na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE:  ESCOVA DENTAL uso

adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com mínimo 34 tufos

de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas

homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, (polipropileno

atóxico), medindo cerca 17 a 18,5 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues  separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo). -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 05/04/2019, às 10:33:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/04/2019, às 10:33:49 horas, no lote (2) - Kit do ensino fundamental contendo:

CREME DENTAL, Com flúor (1500 ppm), uso ADULTO. Embalagem: com 90 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

not i f i cação na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE:  ESCOVA DENTAL uso

adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com mínimo 34 tufos

de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas

homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, (polipropileno

atóxico), medindo cerca 17 a 18,5 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues  separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo). -  a situação do lote

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.019/2019; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Técnico Contábil

consideraram a proposta da empresa apta; Declaro a empresa ALG BRASIL COMERCIO,

vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de

agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

05/04/2019, às 13:00:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/04/2019, às 13:00:54 horas, no lote (2) - Kit do ensino fundamental contendo:
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CREME DENTAL, Com flúor (1500 ppm), uso ADULTO. Embalagem: com 90 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

not i f i cação na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE:  ESCOVA DENTAL uso

adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com mínimo 34 tufos

de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas

homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, (polipropileno

atóxico), medindo cerca 17 a 18,5 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues  separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo). -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando

que o valor ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 05/04/2019, às 13:00:54 horas, no lote (2) - Kit do ensino fundamental contendo:

CREME DENTAL, Com flúor (1500 ppm), uso ADULTO. Embalagem: com 90 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou

not i f i cação na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE:  ESCOVA DENTAL uso

adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com mínimo 34 tufos

de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas

homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, (polipropileno

atóxico), medindo cerca 17 a 18,5 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues  separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo). -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALG BRASIL

COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI com o valor R$ 34.435,80.

 

    No dia 01/04/2019, às 11:32:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME, no lote (1) -

Kit do ensino Infantil contendo: CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso INFANTIL.

Embalagem: com 50 gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e registro ou notificação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOVA

DENTAL tipo infantil, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a 30 tufos de

cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas

homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico,
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(polipropileno atóxico), medindo cerca 15 cm podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO

DENTAL, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com dados do fabricante data de

fabricação e prazo de validade. Os kits deverão serem  entregues separadamente em

sacolinhas confeccionadas  em material plástico maleável  com a frente transparente e verso

Branco, medindo 20x12 cm, com botão de pressão. ( artes em anexo ). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME, por

descumprir o subitem 10.5.5 do instrumento convocatório, para comprovar a boa situação

financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço atual e a Demonstrações

contábeis, análise devidamente assinada pelo Contabilista responsável pelos índices,

conforme o Parecer Técnico Contábil 032/2019.

 

    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.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
12.664.453/0001-00 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

11.495.858/0001-90 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI

31.230.522/0001-03 ANA CAROLINA A DE A RUELLA

21.504.525/0001-34 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP

13.547.970/0001-53 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI -EPP

29.136.844/0001-46 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

26.728.117/0001-80 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME

14.272.952/0001-79 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP
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