
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA - SERVICO SOCIAL

DO COMERCIO - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA / Nº Processo:

Sesc/PA)

 

     às 09:00:25 horas do dia 10/10/2019 no endereço AVENIDA ASSIS DE

VASCONCVELOS-359 1 5 E 6 ANDARES, bairro COMERCIO, da cidade de BELEM - PA,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: Sesc/PA - 2019/19/0043-PG que tem por

objeto Registro de preço para aquisição de material hospitalar para Unidades do Sesc Pará.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Kit para papanicolaou descartável tamanho pequeno. Deve conter: 1 especulo

modelo collins pequeno, sem lubrificação e não estéril, 1 escova cervical (fios de nylon e

haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina com extremidade fosca.

Cada caixa contém 200 unidades.

Lote (2) - Kit para papanicolaou descartável tamanho médio.

Deve conter: 1 especulo modelo collins médio, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades.

Lote (3) - Pinça cheron descartável. Cada caixa contém 400 unidades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 10:13:52:558 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 590.000,00

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 6.527,50

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 10.000,00

10/10/2019 02:03:09:190 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 1.430.828,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 10:13:52:558 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 590.000,00

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 2.457,00

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 7.000,00

10/10/2019 02:03:09:190 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 323.232,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (4) - Fixador de esfregaço celular vaginal spray - 100 ml.

Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com

propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material

biológico estendidos em lâmina de vidro. Cada caixa contém 12 frascos. Cada frasco

contém 100 ml.

Lote (5) - Kit para papanicolaou descartável tamanho grande.

Deve conter: 1 especulo modelo collins grande, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades.

Lote (6) - Avental descartável avental descartável branco, sem manga, gramatura 30. Pacote

com 10 unidades.

Lote (7) - Lençol hospitalar branco e descartável. Dimensões: 70 cm x 50 m. 100% fibras

naturais.

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

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.199,00

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 4.000,00

10/10/2019 02:03:09:190 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 3.597,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 300,00

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 500,00

10/10/2019 02:03:09:190 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 378,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 272,85

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 600,00

10/10/2019 02:03:09:190 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 71.048,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 19:32:46:188 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.837,50

09/10/2019 11:59:42:383 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 5.000,00

09/10/2019 18:37:39:362 LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS
DESCARTA  R$ 25.000,00

10/10/2019 02:05:40:419 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 8.187,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 19:32:46:188 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 546,00

09/10/2019 11:59:42:383 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 800,00

10/10/2019 02:05:40:419 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 297,36
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Kit para papanicolaou descartável tamanho pequeno. Deve conter: 1 especulo

modelo collins pequeno, sem lubrificação e não estéril, 1 escova cervical (fios de nylon e

haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina com extremidade fosca.

Cada caixa contém 200 unidades.

Lote (2) - Kit para papanicolaou descartável tamanho médio.

Deve conter: 1 especulo modelo collins médio, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades.

Lote (3) - Pinça cheron descartável. Cada caixa contém 400 unidades.

Lote (4) - Fixador de esfregaço celular vaginal spray - 100 ml.

Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com

propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material

biológico estendidos em lâmina de vidro. Cada caixa contém 12 frascos. Cada frasco

contém 100 ml.

Lote (5) - Kit para papanicolaou descartável tamanho grande.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2019 09:29:13:737 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 6.515,00

10/10/2019 09:28:26:828 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 6.518,00

10/10/2019 09:28:13:577 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 6.519,00

10/10/2019 09:17:59:420 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 9.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 2.457,00

10/10/2019 09:26:29:745 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 6.997,00

10/10/2019 09:17:49:178 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 6.998,00

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.199,00

10/10/2019 02:03:09:190 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 3.597,00

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 300,00

10/10/2019 02:03:09:190 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 378,00

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 500,00
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Deve conter: 1 especulo modelo collins grande, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades.

Lote (6) - Avental descartável avental descartável branco, sem manga, gramatura 30. Pacote

com 10 unidades.

Lote (7) - Lençol hospitalar branco e descartável. Dimensões: 70 cm x 50 m. 100% fibras

naturais.

 

    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 10/10/2019, às 09:40:53 horas, no lote (1) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho pequeno. Deve conter: 1 especulo modelo collins pequeno, sem lubrificação e não

estéril, 1 escova cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres

(madeira) e 1 lâmina com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/10/2019, às 09:00:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:00:16 horas, no lote (1) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho pequeno. Deve conter: 1 especulo modelo collins pequeno, sem lubrificação e não

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 19:31:25:481 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 272,85

09/10/2019 11:57:02:001 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 600,00

10/10/2019 02:03:09:190 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 71.048,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2019 09:38:02:333 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 1.793,00

10/10/2019 09:36:30:984 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 1.794,00

10/10/2019 09:35:19:819 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.796,00

10/10/2019 09:21:07:966 LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS
DESCARTA  R$ 4.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2019 02:05:40:419 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME  R$ 297,36

09/10/2019 19:32:46:188 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 546,00

09/10/2019 11:59:42:383 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 800,00
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estéril, 1 escova cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres

(madeira) e 1 lâmina com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação

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

licitante apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e

anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

Conforme item 12.1.1. No dia 29/10/2019, às 09:30:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:30:21 horas, no lote (1) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho pequeno. Deve conter: 1 especulo modelo collins pequeno, sem lubrificação e não

estéril, 1 escova cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres

(madeira) e 1 lâmina com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que

a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente.

 

    No dia 29/10/2019, às 09:30:21 horas, no lote (1) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho pequeno. Deve conter: 1 especulo modelo collins pequeno, sem lubrificação e não

estéril, 1 escova cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres

(madeira) e 1 lâmina com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  pelo

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

PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - M com o valor R$ 6.501,39.

 

    No dia 10/10/2019, às 09:41:15 horas, no lote (2) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho médio.

Deve conter: 1 especulo modelo collins médio, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/10/2019, às 09:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:00:27 horas, no lote (2) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho médio.

Deve conter: 1 especulo modelo collins médio, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou

proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo

de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em

campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No

dia 29/10/2019, às 09:30:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 29/10/2019, às 09:30:36 horas, no lote (2) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho médio.

Deve conter: 1 especulo modelo collins médio, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente.

 

    No dia 29/10/2019, às 09:30:36 horas, no lote (2) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho médio.

Deve conter: 1 especulo modelo collins médio, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor

R$ 2.238,60.

 

    No dia 10/10/2019, às 09:41:35 horas, no lote (3) - Pinça cheron descartável. Cada caixa

contém 400 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/10/2019,

às 09:00:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:00:41 horas, no lote (3) - Pinça cheron descartável. Cada caixa

contém 400 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de

habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 29/10/2019, às 09:30:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:30:54 horas, no lote (3) - Pinça cheron descartável. Cada caixa

contém 400 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida

conforme a legislação pertinente.

 

    No dia 29/10/2019, às 09:30:54 horas, no lote (3) - Pinça cheron descartável. Cada caixa

contém 400 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor R$ 1.199,00.

 

    No dia 10/10/2019, às 09:24:52 horas, no lote (4) - Fixador de esfregaço celular vaginal

spray - 100 ml.
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Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com

propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material

biológico estendidos em lâmina de vidro. Cada caixa contém 12 frascos. Cada frasco

contém 100 ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/10/2019, às

09:00:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:00:57 horas, no lote (4) - Fixador de esfregaço celular vaginal

spray - 100 ml.

Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com

propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material

biológico estendidos em lâmina de vidro. Cada caixa contém 12 frascos. Cada frasco

contém 100 ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de

habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 29/10/2019, às 09:31:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:31:14 horas, no lote (4) - Fixador de esfregaço celular vaginal

spray - 100 ml.

Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com

propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material

biológico estendidos em lâmina de vidro. Cada caixa contém 12 frascos. Cada frasco

contém 100 ml. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a

legislação pertinente.

 

    No dia 29/10/2019, às 09:31:14 horas, no lote (4) - Fixador de esfregaço celular vaginal

spray - 100 ml.

Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com

propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material

biológico estendidos em lâmina de vidro. Cada caixa contém 12 frascos. Cada frasco

contém 100 ml. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor R$ 252,00.

 

    No dia 10/10/2019, às 09:47:58 horas, no lote (5) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho grande.

Deve conter: 1 especulo modelo collins grande, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. No dia 29/10/2019, às 09:01:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:01:12 horas, no lote (5) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho grande.

Deve conter: 1 especulo modelo collins grande, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou

proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo

de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em

campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No

dia 29/10/2019, às 09:31:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:31:26 horas, no lote (5) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho grande.

Deve conter: 1 especulo modelo collins grande, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente.

 

    No dia 29/10/2019, às 09:31:26 horas, no lote (5) - Kit para papanicolaou descartável

tamanho grande.

Deve conter: 1 especulo modelo collins grande, sem lubrificação e não estéril, 1 escova

cervical (fios de nylon e haste plástica facetada), 1 espátula de ayres (madeira) e 1 lâmina

com extremidade fosca. Cada caixa contém 200 unidades. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor

R$ 235,40.

 

    No dia 10/10/2019, às 09:42:06 horas, no lote (6) - Avental descartável avental

descartável branco, sem manga, gramatura 30. Pacote com 10 unidades. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/10/2019, às 13:58:47 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2019, às 13:58:47 horas, no lote (6) - Avental descartável avental

descartável branco, sem manga, gramatura 30. Pacote com 10 unidades. -  a situação do

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

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA

NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME. No dia 10/10/2019, às 15:30:32 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/10/2019, às 15:30:32 horas, no lote (6) - Avental descartável avental

descartável branco, sem manga, gramatura 30. Pacote com 10 unidades. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/10/2019, às 09:01:28 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:01:28 horas, no lote (6) - Avental descartável avental

descartável branco, sem manga, gramatura 30. Pacote com 10 unidades. -  a situação do

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

apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está

aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item

12.1.1. No dia 29/10/2019, às 09:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:31:42 horas, no lote (6) - Avental descartável avental

descartável branco, sem manga, gramatura 30. Pacote com 10 unidades. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a

tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente.

 

    No dia 29/10/2019, às 09:31:42 horas, no lote (6) - Avental descartável avental

descartável branco, sem manga, gramatura 30. Pacote com 10 unidades. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA NS

PERPETUO SOCORRO LTDA - ME com o valor R$ 1.500,00.

 

    No dia 10/10/2019, às 09:40:30 horas, no lote (7) - Lençol hospitalar branco e descartável.

Dimensões: 70 cm x 50 m. 100% fibras naturais. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/10/2019, às 13:58:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2019, às 13:58:53 horas, no lote (7) - Lençol hospitalar branco e descartável.

Dimensões: 70 cm x 50 m. 100% fibras naturais. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA NS PERPETUO

SOCORRO LTDA - ME. No dia 10/10/2019, às 15:31:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/10/2019, às 15:31:59 horas, no lote (7) - Lençol hospitalar branco e descartável.

Dimensões: 70 cm x 50 m. 100% fibras naturais. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 29/10/2019, às 09:01:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:01:43 horas, no lote (7) - Lençol hospitalar branco e descartável.
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Dimensões: 70 cm x 50 m. 100% fibras naturais. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta

ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia

29/10/2019, às 09:31:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2019, às 09:31:56 horas, no lote (7) - Lençol hospitalar branco e descartável.

Dimensões: 70 cm x 50 m. 100% fibras naturais. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente.

 

    No dia 29/10/2019, às 09:31:56 horas, no lote (7) - Lençol hospitalar branco e descartável.

Dimensões: 70 cm x 50 m. 100% fibras naturais. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA NS PERPETUO

SOCORRO LTDA - ME com o valor R$ 266,00.

 

    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.

 

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS

Pregoeiro da disputa

 

BRUNO ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO

Autoridade Competente

 

ALDERLAN SOARES DE LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
04.879.401/0001-14 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - M

11.719.882/0001-66 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME

04.949.905/0001-63 F CARDOSO & CIA LTDA.

09.721.858/0001-10 LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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