
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00338/2017)

 

     às 09:41:22 horas do dia 06/03/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00338/2017 -

2018/017/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOS (PÁS) PARA

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL

DE URGÊNCIA  SAMU, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados

pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Pás para desfibrilador (DEA) infantil: Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso em

emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para uso exclusivo INFANTIL, com

sensores de profundidade e número de compressões. Projetado para uso em DEA Plus da

Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos

da aplicação dos eletrodos. Deve vir com os dois eletrodos(anterior e posterior) com

indicação visual quanto ao posicionamento correto, com cabo e conector adequado ao DEA

da marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano após a entrega.

Lote (2) - Pás para desfibrilador (DEA) adulto: Eletrodos adultos: (CPR stat.padz) para uso

em emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para uso exclusivo ADULTO, com

sensores de profundidade e número de compressões. Projetado para uso em DEA Plus da

Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da

aplicação dos eletrodos. Peça única montada com dois eletrodos(ântero superior e apical)

com indicação visual(figura) quanto ao posicionamento correto, ligados pela localização do

local das compressões, com cabo e conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro

na ANVISA, garantia mínima de 1 ano após a entrega.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/02/2018 14:59:21:744 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 50.053,32

05/03/2018 14:47:31:936 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 117.720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Pás para desfibrilador (DEA) infantil: Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso em

emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para uso exclusivo INFANTIL, com

sensores de profundidade e número de compressões. Projetado para uso em DEA Plus da

Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos

da aplicação dos eletrodos. Deve vir com os dois eletrodos(anterior e posterior) com

indicação visual quanto ao posicionamento correto, com cabo e conector adequado ao DEA

da marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano após a entrega.

Lote (2) - Pás para desfibrilador (DEA) adulto: Eletrodos adultos: (CPR stat.padz) para uso

em emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para uso exclusivo ADULTO, com

sensores de profundidade e número de compressões. Projetado para uso em DEA Plus da

Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da

aplicação dos eletrodos. Peça única montada com dois eletrodos(ântero superior e apical)

com indicação visual(figura) quanto ao posicionamento correto, ligados pela localização do

local das compressões, com cabo e conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro

na ANVISA, garantia mínima de 1 ano após a entrega.

 

    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:

 

05/03/2018 17:50:12:555 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 104.055,68

28/02/2018 14:59:21:744 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 84.055,68

05/03/2018 14:47:31:936 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 209.520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/03/2018 10:14:03:136 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 50.052,00

06/03/2018 10:13:17:400 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 50.052,96

Data-Hora Fornecedor Lance

06/03/2018 09:44:52:011 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 84.055,67

28/02/2018 14:59:21:744 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 84.055,68

05/03/2018 17:50:12:555 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 104.055,68
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    No dia 06/03/2018, às 10:51:49 horas, no lote (1) - Pás para desfibrilador (DEA) infantil:

Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo INFANTIL, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de

alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Deve vir

com os dois eletrodos(anterior e posterior) com indicação visual quanto ao posicionamento

correto, com cabo e conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA,

garantia mínima de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 08/03/2018, às 12:06:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 12:06:16 horas, no lote (1) - Pás para desfibrilador (DEA) infantil:

Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo INFANTIL, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de

alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Deve vir

com os dois eletrodos(anterior e posterior) com indicação visual quanto ao posicionamento

correto, com cabo e conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA,

garantia mínima de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -

EPP. No dia 28/03/2018, às 17:04:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/03/2018, às 17:04:32 horas, no lote (1) - Pás para desfibrilador (DEA) infantil:

Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo INFANTIL, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de

alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Deve vir

com os dois eletrodos(anterior e posterior) com indicação visual quanto ao posicionamento

correto, com cabo e conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA,

garantia mínima de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no item 12.2

do Edital do Pregão Eletrônico n. 017/2018; Considerando o preenchimento das exigências

e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1;

Que o Parecer Técnico de fls. 261/262 consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, vencedora do certame.

No dia 12/04/2018, às 17:11:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 17:11:22 horas, no lote (1) - Pás para desfibrilador (DEA) infantil:

Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo INFANTIL, com sensores de profundidade e número de
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compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de

alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Deve vir

com os dois eletrodos(anterior e posterior) com indicação visual quanto ao posicionamento

correto, com cabo e conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA,

garantia mínima de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1.2 do

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 8.1.1;Que o Parecer Técnico de fls.261/262 considerou

a proposta e empresa apta;Que o Parecer Jurídico n. 131/SPACC/PGM/2018 aprovou o

certame; e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/04/2018, às 17:11:22 horas, no lote (1) - Pás para desfibrilador (DEA) infantil:

Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo INFANTIL, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de

alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Deve vir

com os dois eletrodos(anterior e posterior) com indicação visual quanto ao posicionamento

correto, com cabo e conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA,

garantia mínima de 1 ano após a entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE

LTDA EPP com o valor R$ 50.052,96.

 

    No dia 06/03/2018, às 09:56:53 horas, no lote (2) - Pás para desfibrilador (DEA) adulto:

Eletrodos adultos: (CPR stat.padz) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo ADULTO, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta

viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Peça única

montada com dois eletrodos(ântero superior e apical) com indicação visual(figura) quanto ao

posicionamento correto, ligados pela localização do local das compressões, com cabo e

conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano

após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2018, às

12:06:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 12:06:46 horas, no lote (2) - Pás para desfibrilador (DEA) adulto:

Eletrodos adultos: (CPR stat.padz) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo ADULTO, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta

viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Peça única

montada com dois eletrodos(ântero superior e apical) com indicação visual(figura) quanto ao
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posicionamento correto, ligados pela localização do local das compressões, com cabo e

conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano

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

o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP. No dia 28/03/2018, às

17:04:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/03/2018, às 17:04:47 horas, no lote (2) - Pás para desfibrilador (DEA) adulto:

Eletrodos adultos: (CPR stat.padz) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo ADULTO, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta

viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Peça única

montada com dois eletrodos(ântero superior e apical) com indicação visual(figura) quanto ao

posicionamento correto, ligados pela localização do local das compressões, com cabo e

conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano

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

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no item 12.2 do Edital do Pregão

Eletrônico n. 017/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer

Técnico de fls. 261/262 consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, vencedora do certame. No dia 12/04/2018, às

17:11:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 17:11:47 horas, no lote (2) - Pás para desfibrilador (DEA) adulto:

Eletrodos adultos: (CPR stat.padz) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo ADULTO, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta

viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Peça única

montada com dois eletrodos(ântero superior e apical) com indicação visual(figura) quanto ao

posicionamento correto, ligados pela localização do local das compressões, com cabo e

conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano

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

o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1.2 do Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

8.1.1;Que o Parecer Técnico de fls.261/262 considerou a proposta e empresa apta;Que o

Parecer Jurídico n. 131/SPACC/PGM/2018 aprovou o certame; e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/04/2018, às 17:11:47 horas, no lote (2) - Pás para desfibrilador (DEA) adulto:
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Eletrodos adultos: (CPR stat.padz) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e

precisa, para uso exclusivo ADULTO, com sensores de profundidade e número de

compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta

viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Peça única

montada com dois eletrodos(ântero superior e apical) com indicação visual(figura) quanto ao

posicionamento correto, ligados pela localização do local das compressões, com cabo e

conector adequado ao DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano

após a entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$

84.055,68.

 

    No dia 08/03/2018, às 12:06:16 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -

EPP, no lote (1) - Pás para desfibrilador (DEA) infantil: Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para

uso em emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para uso exclusivo INFANTIL,

com sensores de profundidade e número de compressões. Projetado para uso em DEA Plus

da Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos efeitos

cutâneos da aplicação dos eletrodos. Deve vir com os dois eletrodos(anterior e posterior)

com indicação visual quanto ao posicionamento correto, com cabo e conector adequado ao

DEA da marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano após a entrega. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES EIRELI, deste LOTE, com fundamento no inciso I do item 8.2. do Edital,

devido a manifestação pelo Sistema no dia 08/03/2018 às 11:48:19, relatando o que segue: �

Bom dia, Sr Pregoeiro, pedimos a desclassificação, pois o fornecedor INDUMED se negou a

fornecer o produto, pois não somos o representante da empresa, Pedimos desculpas.

 

    No dia 08/03/2018, às 12:06:45 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -

EPP, no lote (2) - Pás para desfibrilador (DEA) adulto: Eletrodos adultos: (CPR stat.padz)

para uso em emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para uso exclusivo

ADULTO, com sensores de profundidade e número de compressões. Projetado para uso em

DEA Plus da Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos

efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Peça única montada com dois eletrodos(ântero

superior e apical) com indicação visual(figura) quanto ao posicionamento correto, ligados

pela localização do local das compressões, com cabo e conector adequado ao DEA da

marca ZOLL. Registro na ANVISA, garantia mínima de 1 ano após a entrega. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES EIRELI, deste LOTE, com fundamento no inciso I do item 8.2. do Edital,

devido a manifestação pelo Sistema no dia 08/03/2018 às 11:48:36, relatando o que segue: �

Bom dia, Sr Pregoeiro, pedimos a desclassificação, pois o fornecedor INDUMED se negou a
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fornecer o produto, pois não somos o representante da empresa, Pedimos desculpas.

 

    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.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP
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