
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: 08.00292/2017)

 

     às 10:06:52 horas do dia 12/06/2018 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: 08.00292/2017 -

2018/065/2018 que tem por objeto Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE

MEDICAMENTOS - BISNAGAS E FRASCOS II (Desertos e fracassados do Pregão

Eletrônico n. 008/2018), pelo prazo de 12 (doze) meses, visando atender à Secretaria

Municipal de Saúde  SEMUSA, a Administração Pública Direta e Indireta do Município de

Porto Velho, 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) - beclometasona, dipropionato � 200 mcg / dose pó para inalação oral, frasco

doseador com bocal aerogador � 100 doses

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - benzocaína + triclosana + mentol - ( 45mg + 5mg + 5mg ) aerossol

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - carvão ativado pó preto, inodoro, 12,01g/mol c/ pureza mínima de 90% 500 g

Lote (4) - fenitoína sódica 20 mg/ml suspensão oral 120 ml

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - fluoxetina, cloridrato � 20mg/ml solução oral 20 ml

Lote (6) - glicerol � 120 mg/ml enema 250 ml

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/06/2018 17:56:39:387 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.000,00

11/06/2018 15:52:46:240 FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS
LTDA. E  R$ 9.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/06/2018 13:57:29:068 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  R$ 2.495,00

11/06/2018 11:40:07:010 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 9.315,00
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - sulfametoxazol + trimetoprima (400 + 80) mg/5ml suspensão oral 60 ml

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - beclometasona, dipropionato � 200 mcg / dose pó para inalação oral, frasco

doseador com bocal aerogador � 100 doses

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - benzocaína + triclosana + mentol - ( 45mg + 5mg + 5mg ) aerossol

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - carvão ativado pó preto, inodoro, 12,01g/mol c/ pureza mínima de 90% 500 g

Lote (4) - fenitoína sódica 20 mg/ml suspensão oral 120 ml

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (5) - fluoxetina, cloridrato � 20mg/ml solução oral 20 ml

Lote (6) - glicerol � 120 mg/ml enema 250 ml

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (7) - sulfametoxazol + trimetoprima (400 + 80) mg/5ml suspensão oral 60 ml

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/06/2018 16:06:22:352 FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS
LTDA. E  R$ 181.703,00

11/06/2018 13:58:09:218 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  R$ 195.110,00

01/06/2018 11:46:26:798 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 181.703,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/06/2018 10:20:18:803 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 8.799,00

12/06/2018 10:20:00:942 FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS
LTDA. E  R$ 8.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/06/2018 13:57:29:068 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  R$ 2.495,00

11/06/2018 11:40:07:010 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 9.315,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/06/2018 10:26:08:211 FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS
LTDA. E  R$ 105.000,00

12/06/2018 10:26:15:373 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 118.000,00

12/06/2018 10:26:00:259 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  R$ 118.900,00
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    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 lote (1) - beclometasona, dipropionato � 200 mcg / dose pó para inalação oral, frasco

doseador com bocal aerogador � 100 doses - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (2) - benzocaína + triclosana + mentol - ( 45mg + 5mg + 5mg ) aerossol - não

foram encontradas propostas.

 

    No dia 12/06/2018, às 10:47:19 horas, no lote (3) - carvão ativado pó preto, inodoro,

12,01g/mol c/ pureza mínima de 90% 500 g -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 21/06/2018, às 10:49:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 10:49:53 horas, no lote (3) - carvão ativado pó preto, inodoro,

12,01g/mol c/ pureza mínima de 90% 500 g -  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. 065/2018; 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. 1618/1619 e Contábil n. 066/2018 consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, vencedora do certame. No

dia 21/06/2018, às 10:51:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 10:51:21 horas, no lote (3) - carvão ativado pó preto, inodoro,

12,01g/mol c/ pureza mínima de 90% 500 g -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Devido a erro material, retornamos o

situação do pregão. No dia 21/06/2018, às 11:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 11:38:21 horas, no lote (3) - carvão ativado pó preto, inodoro,

12,01g/mol c/ pureza mínima de 90% 500 g -  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. 065/2018; 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. 1618/1619 e Contábil n. 066/2018 consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, vencedora do certame.

 

    No dia 21/06/2018, às 11:38:21 horas, no lote (3) - carvão ativado pó preto, inodoro,
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12,01g/mol c/ pureza mínima de 90% 500 g - a empresa INTERJET COMERCIAL LTDA -

EPP com o valor R$ 8.798,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No lote (4) - fenitoína sódica 20 mg/ml suspensão oral 120 ml - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 12/06/2018, às 10:21:39 horas, no lote (5) - fluoxetina, cloridrato � 20mg/ml solução

oral 20 ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/06/2018, às 11:32:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/06/2018, às 11:32:26 horas, no lote (5) - fluoxetina, cloridrato � 20mg/ml solução

oral 20 ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

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

EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. No dia 21/06/2018, às 11:43:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 11:43:25 horas, no lote (5) - fluoxetina, cloridrato � 20mg/ml solução

oral 20 ml -  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. 065/2018;

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. 1618/1619 e

Contábil n. 066/2018 consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, vencedora do

certame.

 

    No dia 21/06/2018, às 11:43:25 horas, no lote (5) - fluoxetina, cloridrato � 20mg/ml solução

oral 20 ml - a empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA com o valor R$ 7.100,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No lote (6) - glicerol � 120 mg/ml enema 250 ml - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 12/06/2018, às 10:27:10 horas, no lote (7) - sulfametoxazol + trimetoprima (400 +

80) mg/5ml suspensão oral 60 ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/06/2018, às 11:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 11:44:41 horas, no lote (7) - sulfametoxazol + trimetoprima (400 +

80) mg/5ml suspensão oral 60 ml -  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. 065/2018; 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
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Técnico de fls. 1618/1619 e Contábil n. 066/2018 consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA,

vencedora do certame.

 

    No dia 21/06/2018, às 11:44:41 horas, no lote (7) - sulfametoxazol + trimetoprima (400 +

80) mg/5ml suspensão oral 60 ml - a empresa FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES

ESPECIAIS LTDA. E com o valor R$ 50.467,00 foi a declarada vencedora na disputa do

lote.

 

    No dia 12/06/2018, às 11:32:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, no lote (5) -

fluoxetina, cloridrato � 20mg/ml solução oral 20 ml. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2., I do Edital, devido a manifestação no Sistema no dia 12/06/2018,

às 10:29:44, relatando: �Bom dia, solicito desclassificação desse lote,pois o mesmo foi

lançado errado e a esse valor não podemos fazer esse produto. Peço desculpas pelos

transtornos causados. att.

 

    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:
15.439.366/0001-39 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

28.911.309/0001-52 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES

23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

07.316.691/0001-86 FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA. E

59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP

26/06/2018 Página 5 de 5


