
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: 02.00281/2019)

 

     às 11:09:54 horas do dia 18/10/2019 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: 02.00281/2019 -

2019/137/2019 que tem por objeto Registro de Preços Permanente para eventual e futura

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA), visando atender as necessidades

da Administração Pública Municipal 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, observadas pelos licitantes quando da elaboração de

suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - FIO CATGUT SIMPLES, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens

deste Lote.

Lote (2) - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, conforme descrito em Edital e identificado nos

02 itens deste Lote.

Lote (3) - FIO SEDA PRETA TRANÇADA, conforme descrito em Edital.

Lote (4) - FIO CATGUT CROMADO, conforme descrito em Edital e identificado nos 09 itens

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2019 17:43:58:892 MBR FERNANDES - EPP  R$ 90.000,00

16/10/2019 18:26:15:113 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 75.690,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2019 17:43:58:892 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00

16/10/2019 18:58:11:576 L R F BATISTA - ME  R$ 12.000,00

16/10/2019 18:26:15:113 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 10.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2019 17:43:58:892 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.000,00

16/10/2019 18:26:15:113 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.710,00
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deste Lote - (COTA PRINCIPAL)

Lote (5) - FIO CATGUT CROMADO, conforme descrito em Edital e identificado nos 09 itens

deste Lote - (COTA RESERVADA)

Lote (6) - FIO NYLON, conforme descrito em Edital e identificado nos 10 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL)

Lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em Edital e identificado nos 10 itens deste Lote -

(COTA RESERVADA)

Lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito

em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL)

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/10/2019 09:31:33:508 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO
E EXPO  R$ 85.000,00

16/10/2019 16:53:12:023 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R$ 71.316,00

16/10/2019 17:49:32:785 BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  R$ 48.834,36

16/10/2019 17:52:45:956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 72.187,97

16/10/2019 18:58:11:576 L R F BATISTA - ME  R$ 80.000,00

16/10/2019 18:26:15:113 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 73.989,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2019 18:58:11:576 L R F BATISTA - ME  R$ 35.000,00

16/10/2019 18:26:15:113 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 23.986,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/10/2019 09:33:19:156 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO
E EXPO  R$ 220.000,00

16/10/2019 16:56:42:868 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R$ 97.560,00

16/10/2019 17:55:02:709 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 204.059,52

16/10/2019 18:13:22:638 BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  R$ 78.535,80

16/10/2019 17:46:48:893 MBR FERNANDES - EPP  R$ 250.000,00

16/10/2019 17:57:27:813 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 105.644,10

16/10/2019 18:59:50:766 L R F BATISTA - ME  R$ 210.000,00

16/10/2019 18:39:07:784 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 198.432,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2019 17:55:02:709 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 68.019,84

16/10/2019 17:46:48:893 MBR FERNANDES - EPP  R$ 90.000,00

16/10/2019 18:59:50:766 L R F BATISTA - ME  R$ 75.000,00

16/10/2019 18:39:07:784 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 65.876,50

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (9) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito

em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote - (COTA RESERVADA)

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - FIO CATGUT SIMPLES, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens

deste Lote.

Lote (2) - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, conforme descrito em Edital e identificado nos

02 itens deste Lote.

Lote (3) - FIO SEDA PRETA TRANÇADA, conforme descrito em Edital.

Lote (4) - FIO CATGUT CROMADO, conforme descrito em Edital e identificado nos 09 itens

deste Lote - (COTA PRINCIPAL)

16/10/2019 16:56:42:868 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R$ 299.412,00

16/10/2019 18:13:22:638 BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  R$ 89.150,40

16/10/2019 18:39:07:784 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 138.976,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2019 18:39:07:784 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 45.987,67

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2019 11:15:53:864 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 69.987,90

18/10/2019 11:17:25:460 MBR FERNANDES - EPP  R$ 73.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2019 11:36:58:821 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.459,00

18/10/2019 11:37:02:580 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.668,00

18/10/2019 11:36:36:739 L R F BATISTA - ME  R$ 6.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2019 11:34:38:564 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.489,99

18/10/2019 11:30:56:238 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2019 11:35:58:881 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 40.569,00

18/10/2019 11:34:31:679 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R$ 41.000,00

18/10/2019 11:32:42:117 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 43.440,12

16/10/2019 17:49:32:785 BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  R$ 48.834,36

18/10/2019 11:32:02:874 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO
E EXPO  R$ 73.900,00

16/10/2019 18:58:11:576 L R F BATISTA - ME  R$ 80.000,00
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Lote (5) - FIO CATGUT CROMADO, conforme descrito em Edital e identificado nos 09 itens

deste Lote - (COTA RESERVADA)

Lote (6) - FIO NYLON, conforme descrito em Edital e identificado nos 10 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL)

Lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em Edital e identificado nos 10 itens deste Lote -

(COTA RESERVADA)

Lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito

em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL)

Lote (9) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito

em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote - (COTA RESERVADA)

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2019 18:26:15:113 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 23.986,40

16/10/2019 18:58:11:576 L R F BATISTA - ME  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2019 11:43:24:021 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R$ 50.030,73

18/10/2019 11:45:02:979 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 71.990,00

18/10/2019 11:45:28:898 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 73.684,80

18/10/2019 11:46:39:445 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO
E EXPO  R$ 78.500,00

16/10/2019 18:13:22:638 BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  R$ 78.535,80

18/10/2019 11:54:13:602 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 179.500,00

18/10/2019 11:54:08:071 MBR FERNANDES - EPP  R$ 179.999,99

18/10/2019 11:53:57:132 L R F BATISTA - ME  R$ 180.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2019 12:02:45:818 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 37.872,90

18/10/2019 12:02:03:975 L R F BATISTA - ME  R$ 39.000,00

18/10/2019 11:57:53:251 MBR FERNANDES - EPP  R$ 54.950,00

16/10/2019 17:55:02:709 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 68.019,84

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2019 12:04:10:916 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R$ 85.017,60

16/10/2019 18:13:22:638 BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  R$ 89.150,40

16/10/2019 18:39:07:784 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 138.976,20

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2019 18:39:07:784 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 45.987,67
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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 dia 18/10/2019, às 11:20:42 horas, no lote (1) - FIO CATGUT SIMPLES, conforme

descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 30/10/2019, às 16:46:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:03 horas, no lote (1) - FIO CATGUT SIMPLES, conforme

descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote. -  a situação do lote foi alterada

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

TIBES - desclassif icou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC. No dia 27/11/2019, às 16:07:28 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2019, às 16:07:28 horas, no lote (1) - FIO CATGUT SIMPLES, conforme

descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote. -  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. 137/2019; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com os

itens 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta, o

objeto ofertado e a empresa apta; Declaramos a empresa vencedora do certame. No dia

28/11/2019, às 15:31:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2019, às 15:31:15 horas, no lote (1) - FIO CATGUT SIMPLES, conforme

descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;

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

preço está de acordo com o item 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta, objeto e empresa apta; 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 28/11/2019, às 15:31:15 horas, no lote (1) - FIO CATGUT SIMPLES, conforme

descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$

73.397,28.
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    No dia 18/10/2019, às 11:37:38 horas, no lote (2) - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO,

conforme descrito em Edital e identificado nos 02 itens deste Lote. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 30/10/2019, às 16:46:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:11 horas, no lote (2) - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO,

conforme descrito em Edital e identificado nos 02 itens deste Lote. -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC. No dia 27/11/2019, às 16:08:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2019, às 16:08:14 horas, no lote (2) - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO,

conforme descrito em Edital e identificado nos 02 itens deste Lote. -  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. 137/2019; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com os

itens 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta, o

objeto ofertado e a empresa apta; Declaramos a empresa vencedora do certame. No dia

28/11/2019, às 15:31:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2019, às 15:31:22 horas, no lote (2) - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO,

conforme descrito em Edital e identificado nos 02 itens deste Lote. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

proposta de preço está de acordo com o item 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e Parecer

Contábil consideraram a proposta, objeto e empresa apta; 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 28/11/2019, às 15:31:22 horas, no lote (2) - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO,

conforme descrito em Edital e identificado nos 02 itens deste Lote. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com

o valor R$ 6.662,40.

 

    No dia 18/10/2019, às 11:46:10 horas, no lote (3) - FIO SEDA PRETA TRANÇADA,

conforme descrito em Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

18/10/2019, às 15:41:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2019, às 15:41:13 horas, no lote (3) - FIO SEDA PRETA TRANÇADA,

conforme descrito em Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: MBR FERNANDES - EPP. No dia 04/11/2019, às 11:09:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - FIO SEDA PRETA TRANÇADA, conforme descrito em Edital. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 18/10/2019, às 11:36:45 horas, no lote (4) - FIO CATGUT CROMADO, conforme

descrito em Edital e identificado nos 09 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/10/2019, às 16:46:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:20 horas, no lote (4) - FIO CATGUT CROMADO, conforme

descrito em Edital e identificado nos 09 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS

E REPRESENTACOES COMERC. No dia 27/11/2019, às 17:21:53 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2019, às 17:21:53 horas, no lote (4) - FIO CATGUT CROMADO, conforme

descrito em Edital e identificado nos 09 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  a situação

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

fundamento no disposto no Edital; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com os itens 6.3 e

8.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta, o objeto

ofertado e a empresa apta; e ainda, que a empresa aceitou fornecer o quantitativo referente

ao LOTE da Cota RESERVADA (5) que findou fracassado (item 8.1.2), Declaramos a

empresa Arrematante, vencedora dos LOTES 04 e 05. No dia 29/11/2019, às 10:54:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2019, às 10:54:52 horas, no lote (4) - FIO CATGUT CROMADO, conforme

descrito em Edital e identificado nos 09 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.3 e 8.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta,objeto e empresa apta;Que a empresa aceitou

fornecer o quantitativo referente ao LOTE da Cota RESERVADA(5)nos termos do item

8.1.2;e ainda,a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;ADJUDICO
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o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 29/11/2019, às 10:54:52 horas, no lote (4) - FIO CATGUT CROMADO, conforme

descrito em Edital e identificado nos 09 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOLINE FIOS

CIRURGICOS LTDA com o valor R$ 40.997,52.

 

    No dia 18/10/2019, às 12:01:40 horas, no lote (5) - FIO CATGUT CROMADO, conforme

descrito em Edital e identificado nos 09 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/10/2019, às 16:46:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:28 horas, no lote (5) - FIO CATGUT CROMADO, conforme

descrito em Edital e identificado nos 09 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS

E REPRESENTACOES COMERC. No dia 04/11/2019, às 11:38:56 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (5) - FIO CATGUT CROMADO, conforme descrito em Edital e identificado nos 09

itens deste Lote - (COTA RESERVADA) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 18/10/2019, às 11:55:42 horas, no lote (6) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 04/11/2019, às 11:40:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:40:46 horas, no lote (6) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  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. 137/2019; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com os

itens 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta, o

objeto ofertado e a empresa apta; Declaramos a empresa vencedora do certame. No dia

05/11/2019, às 12:23:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2019, às 12:23:25 horas, no lote (6) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a
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proposta de preço está de acordo com o item 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e Parecer

Contábil consideraram a proposta, objeto e empresa apta; 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 05/11/2019, às 12:23:25 horas, no lote (6) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL) -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOLINE FIOS CIRURGICOS

LTDA com o valor R$ 50.013,00.

 

    No dia 18/10/2019, às 12:03:26 horas, no lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 30/10/2019, às 16:46:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:35 horas, no lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC. No dia 04/11/2019, às 11:39:46 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:39:46 horas, no lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 27/11/2019, às

16:19:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2019, às 16:19:49 horas, no lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) -  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. 137/2019; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com os

itens 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta, o

objeto ofertado e a empresa apta; Declaramos a empresa vencedora do certame. No dia

28/11/2019, às 15:31:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2019, às 15:31:31 horas, no lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no
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Edital; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está de acordo com o item 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e Parecer

Contábil consideraram a proposta, objeto e empresa apta; 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 28/11/2019, às 15:31:31 horas, no lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em

Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com

o valor R$ 54.949,74.

 

    No dia 18/10/2019, às 12:31:25 horas, no lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO

DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/11/2019,

às 11:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:40:35 horas, no lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO

DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL) -  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.

137/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com os itens 6.3 e 8.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta, o objeto ofertado e a empresa apta; Declaramos

a empresa vencedora do certame. No dia 05/11/2019, às 12:23:34 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2019, às 12:23:34 horas, no lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO

DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.3 e

8.1; Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta, objeto e empresa

apta; 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

28/11/2019, às 15:39:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2019, às 15:39:30 horas, no lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO

DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Retorno de fases para consignar a aceitação em fornecer o
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quantitativo do LOTE 09, nos termos do item 8.1.2 do Instrumento Convocatório. No dia

28/11/2019, às 15:40:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2019, às 15:40:04 horas, no lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO

DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital; Considerando o

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

conformidade com os itens 6.3 e 8.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

consideraram a proposta, o objeto ofertado e a empresa apta; e ainda, que a empresa

aceitou fornecer o quantitativo referente ao LOTE da Cota RESERVADA (9) que findou

fracassado (item 8.1.2), Declaramos a empresa Arrematante, vencedora dos LOTES 08 e

09. No dia 28/11/2019, às 15:45:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2019, às 15:45:10 horas, no lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO

DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.3 e

8.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta,objeto e empresa apta;Que

a empresa aceitou fornecer o quantitativo referente ao LOTE da Cota RESERVADA(9)nos

termos do item 8.1.2;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 28/11/2019, às 15:45:10 horas, no lote (8) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO

DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote -

(COTA PRINCIPAL) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA com o valor R$ 85.017,60.

 

    No dia 18/10/2019, às 12:27:27 horas, no lote (9) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO

DE POLIGLACTINA 370, conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote -

(COTA RESERVADA) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/10/2019,

às 16:46:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (9) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, conforme

descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote - (COTA RESERVADA) - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    às12:49:19 do dia 17/10/2019 as seguintes datas foram alteradas por PATRICIA DAMICO

DO NASCIMENTO CRUZ: abertura de propostas (de 17/10/2019-09:00:00 para 18/10/2019-
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10:00:00); inicio da disputa (de 17/10/2019-10:00:00 para 18/10/2019-11:00:00)

 

    No dia 18/10/2019, às 15:41:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (3) - FIO SEDA PRETA

TRANÇADA, conforme descrito em Edital. O motivo da desclassificação foi: Considerando

que a empresa MBR FERNANDES � EPP, no dia 18/10/2019, via Sistema, informou o que

segue: �pedimos desclassificação do lote a empresa que nos cotou o item verificando agora

ela disse que não atende o descritivo.� Assim sendo, atendendo a solicitação, com

fundamento no item 8.2, I do Edital DESCLASSIFICO a empresa MBR FERNANDES � EPP

do Lote 03, ressaltando que o Instrumento Convocatório dispõe que não caberá desistência

após a abertura das propostas, a licitante está sujeita a sanções previstas na legislação.

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:03 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (1) - FIO CATGUT SIMPLES, conforme descrito em Edital e identificado

nos 05 itens deste Lote. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando a manifestação Técnica

da SEMUSA de fls. 700 dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado, inclusive com

diligência junto a fabricante SHALON,  por tratar de questões técnicas do produto destinado

a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que os produtos: �ofertados

pela Empresa Regional com a marca SHALON não atendem ao Edital�, devido as agulhas

serem lisas e não conforme descrito no Instrumento Convocatório (Estriada), estando

portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:11 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (2) - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, conforme descrito em Edital e

identificado nos 02 itens deste Lote. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando a

manifestação Técnica da SEMUSA de fls. 700 dos autos, que analisou o PRODUTO

ofertado, inclusive com diligência junto a fabricante SHALON,  por tratar de questões

técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu

que os produtos: �ofertados pela Empresa Regional com a marca SHALON não atendem ao

Edital�, devido as agulhas serem lisas e não conforme descrito no Instrumento Convocatório

(Estriada), estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:19 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES
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COMERC, no lote (4) - FIO CATGUT CROMADO, conforme descrito em Edital e identificado

nos 09 itens deste Lote - (COTA PRINCIPAL). O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital,

considerando a manifestação Técnica da SEMUSA de fls. 700 dos autos, que analisou o

PRODUTO ofertado, inclusive com diligência junto a fabricante SHALON,  por tratar de

questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que

concluiu que os produtos: �ofertados pela Empresa Regional com a marca SHALON não

atendem ao Edital�, devido as agulhas serem lisas e não conforme descrito no Instrumento

Convocatório (Estriada), estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (5) - FIO CATGUT CROMADO, conforme descrito em Edital e identificado

nos 09 itens deste Lote - (COTA RESERVADA). O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital,

considerando a manifestação Técnica da SEMUSA de fls. 700 dos autos, que analisou o

PRODUTO ofertado, inclusive com diligência junto a fabricante SHALON,  por tratar de

questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que

concluiu que os produtos: �ofertados pela Empresa Regional com a marca SHALON não

atendem ao Edital�, devido as agulhas serem lisas e não conforme descrito no Instrumento

Convocatório (Estriada), estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:35 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (7) - FIO NYLON, conforme descrito em Edital e identificado nos 10 itens

deste Lote - (COTA RESERVADA). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando a

manifestação Técnica da SEMUSA de fls. 700 dos autos, que analisou o PRODUTO

ofertado, inclusive com diligência junto a fabricante SHALON,  por tratar de questões

técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu

que os produtos: �ofertados pela Empresa Regional com a marca SHALON não atendem ao

Edital�, devido as agulhas serem lisas e não conforme descrito no Instrumento Convocatório

(Estriada), estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 30/10/2019, às 16:46:42 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (9) - FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370,
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conforme descrito em Edital e identificado nos 05 itens deste Lote - (COTA RESERVADA).

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, deste LOTE, com fundamento

no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando a manifestação Técnica da SEMUSA de fls. 700

dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado, inclusive com diligência junto a fabricante

SHALON,  por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acato o referido Parecer que concluiu que os produtos: �ofertados pela Empresa Regional

com a marca SHALON não atendem ao Edital�, devido as agulhas serem lisas e não

conforme descrito no Instrumento Convocatório (Estriada), estando portanto INAPTOS a

serem adquiridos.

 

    No dia 04/11/2019, às 11:09:53 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (3) - FIO SEDA PRETA TRANÇADA, conforme descrito em Edital. O

motivo da desclassificação foi: Considerando que no Sistema do Licitações-e no dia

30/10/2019 a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI,  solicitou sua desclassificação deste LOTE 03. Assim sendo,

atendendo a solicitação, com fundamento no item 8.2, I do Edital DESCLASSIFICO a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI do Lote 03, ressaltando que o Instrumento Convocatório dispõe que não caberá

desistência após a abertura das propostas, a licitante está sujeita a sanções previstas na

legislação.

 

    No dia 04/11/2019, às 11:38:56 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (5) - FIO CATGUT CROMADO,

conforme descrito em Edital e identificado nos 09 itens deste Lote - (COTA RESERVADA).

O motivo da desclassificação foi: Considerando que a Empresa L R F BATISTA � ME, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação.

 

    No dia 04/11/2019, às 11:39:46 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (7) - FIO NYLON, conforme

descrito em Edital e identificado nos 10 itens deste Lote - (COTA RESERVADA). O motivo

da desclassificação foi: Considerando que a Empresa L R F BATISTA � ME, deste lote, com

fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter encaminhado a documentação exigida

em edital para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com), conforme dispõe o 6.1

do Edital, e ainda, pela ausência de manifestação.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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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:
06.987.995/0001-02 BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

37.844.479/0001-52 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

03.033.345/0001-30 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPO

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

10.696.932/0001-74 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITA
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