
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - COMISSAO PERMANTE

DE LICITACAO - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2015/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / Nº Processo:

28.169/2015)

 

     Às 15:02:30 horas do dia 18/12/2015 no endereço RUA JULIA DA COSTA-322, bairro

CENTRO, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ANA

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

28.169/2015 - 2015/P.E.084/15 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA

PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Anéis Convexos

Lote (2) - Barreira de Resina

Lote (3) - Barreira de Resina

Lote (4) - Barreira de Resina

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 15.276,00

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 14.196,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 41.926,50

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 40.929,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 23.418,00

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 22.800,00

18/12/2015 11:02:46:055 DANIELE DAGIOS ME  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 23.322,00

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 22.740,00
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Lote (5) - Barreira de Resina

Lote (6) - Barreira de Resina

Lote (7) - Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia/ Ileostomia 60mm

Lote (8) - Kit de Placa e Bolsa para Urostomia 50mm

Lote (9) - Barreira de Resina

Lote (10) - Barreira de Resina

Lote (11) - Barreira de Resina

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 4.400,40

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 3.840,00

17/12/2015 09:41:06:759 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 4.400,00

18/12/2015 11:02:46:055 DANIELE DAGIOS ME  R$ 3.192,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2015 09:11:01:565 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 4.400,40

18/12/2015 11:50:53:842 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 3.840,00

17/12/2015 09:44:08:014 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 4.400,00

18/12/2015 11:04:47:066 DANIELE DAGIOS ME  R$ 4.392,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/12/2015 09:44:08:014 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 57.960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/12/2015 09:44:08:014 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 57.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2015 00:54:41:739 HOLLISTER DO BRASIL LTDA  R$ 125.790,00

18/12/2015 09:11:01:565 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 121.578,45

18/12/2015 11:50:53:842 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 122.787,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2015 00:54:41:739 HOLLISTER DO BRASIL LTDA  R$ 70.260,00

18/12/2015 09:11:01:565 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 70.254,00

18/12/2015 11:50:53:842 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 68.400,00

18/12/2015 11:04:47:066 DANIELE DAGIOS ME  R$ 54.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (12) - Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia/ Ileostomia 60mm

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Anéis Convexos

Lote (2) - Barreira de Resina

Lote (3) - Barreira de Resina

Lote (4) - Barreira de Resina

Lote (5) - Barreira de Resina

18/12/2015 00:53:52:975 HOLLISTER DO BRASIL LTDA  R$ 69.960,00

18/12/2015 09:13:55:823 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 71.766,00

18/12/2015 11:51:32:155 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 68.220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/12/2015 09:45:28:984 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 173.880,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 14.196,00

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 15.276,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 40.929,00

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 41.926,50

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 11:02:46:055 DANIELE DAGIOS ME  R$ 18.000,00

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 22.800,00

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 23.418,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 13:17:36:734 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 22.740,00

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 23.322,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 15:18:03:548 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 1.170,00

18/12/2015 11:02:46:055 DANIELE DAGIOS ME  R$ 3.192,00

18/12/2015 15:11:42:067 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 3.360,00

18/12/2015 09:03:36:476 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 4.400,40
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Lote (6) - Barreira de Resina

Lote (7) - Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia/ Ileostomia 60mm

Lote (8) - Kit de Placa e Bolsa para Urostomia 50mm

Lote (9) - Barreira de Resina

Lote (10) - Barreira de Resina

Lote (11) - Barreira de Resina

Lote (12) - Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia/ Ileostomia 60mm

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 15:24:32:584 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 3.359,00

18/12/2015 15:24:09:992 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 3.360,00

18/12/2015 11:04:47:066 DANIELE DAGIOS ME  R$ 4.392,00

18/12/2015 09:11:01:565 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 4.400,40

Data-Hora Fornecedor Lance

17/12/2015 09:44:08:014 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 57.960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/12/2015 09:44:08:014 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 57.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 15:47:25:028 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 120.500,00

18/12/2015 15:39:06:181 HOLLISTER DO BRASIL LTDA  R$ 120.719,50

18/12/2015 09:11:01:565 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 121.578,45

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 15:26:18:824 DANIELE DAGIOS ME  R$ 50.940,00

18/12/2015 15:25:36:991 HOLLISTER DO BRASIL LTDA  R$ 51.600,00

18/12/2015 11:50:53:842 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 68.400,00

18/12/2015 09:11:01:565 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 70.254,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2015 15:37:00:024 HOLLISTER DO BRASIL LTDA  R$ 64.800,00

18/12/2015 11:51:32:155 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 68.220,00

18/12/2015 09:13:55:823 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA EP  R$ 71.766,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/12/2015 09:45:28:984 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EI  R$ 173.880,00
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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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 18/12/2015, às 15:41:36 horas, no lote (1) - Anéis Convexos -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 20/04/2016, às 10:27:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 10:27:47 horas, no lote (1) - Anéis Convexos -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: ATHOS COMERCIAL

HOSPITALAR EIRELI - ME. No dia 20/10/2016, às 15:45:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:45:24 horas, no lote (1) - Anéis Convexos -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa

declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto proposto/marca pelo

Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar

recurso. No dia 18/11/2016, às 15:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:11:02 horas, no lote (1) - Anéis Convexos -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:11:02 horas, no lote (1) - Anéis Convexos -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CAOBIANCO

MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP com o valor R$ 15.276,00.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:29:35 horas, no lote (2) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 20/04/2016, às 10:30:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 10:30:23 horas, no lote (2) - Barreira de Resina -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: ATHOS COMERCIAL

HOSPITALAR EIRELI - ME. No dia 20/10/2016, às 15:45:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 20/10/2016, às 15:45:47 horas, no lote (2) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa

declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto proposto/marca pelo

Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar

recurso. No dia 18/11/2016, às 15:11:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:11:39 horas, no lote (2) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:11:39 horas, no lote (2) - Barreira de Resina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CAOBIANCO

MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP com o valor R$ 41.926,50.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:29:56 horas, no lote (3) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 11/02/2016, às 15:13:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/02/2016, às 15:13:47 horas, no lote (3) - Barreira de Resina -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: DANIELE DAGIOS ME. No

dia 20/04/2016, às 10:30:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 10:30:00 horas, no lote (3) - Barreira de Resina -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: ATHOS COMERCIAL

HOSPITALAR EIRELI - ME. No dia 20/10/2016, às 15:47:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:47:59 horas, no lote (3) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa

declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto proposto/marca pelo

Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar

recurso. No dia 18/11/2016, às 15:12:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:12:15 horas, no lote (3) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

Adjudica este lote à esta Empresa.
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    No dia 18/11/2016, às 15:12:15 horas, no lote (3) - Barreira de Resina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CAOBIANCO

MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP com o valor R$ 23.418,00.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:31:00 horas, no lote (4) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 20/04/2016, às 10:30:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 10:30:35 horas, no lote (4) - Barreira de Resina -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: ATHOS COMERCIAL

HOSPITALAR EIRELI - ME. No dia 20/10/2016, às 15:48:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:48:35 horas, no lote (4) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa

declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto proposto/marca pelo

Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar

recurso. No dia 18/11/2016, às 15:12:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:12:55 horas, no lote (4) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:12:55 horas, no lote (4) - Barreira de Resina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CAOBIANCO

MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP com o valor R$ 23.322,00.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:31:40 horas, no lote (5) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2016, às 15:49:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:49:36 horas, no lote (5) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa

declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto proposto/marca pelo

Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar

recurso. No dia 18/11/2016, às 15:14:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:14:18 horas, no lote (5) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

18/11/2016 Página 7 de 16



Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:14:18 horas, no lote (5) - Barreira de Resina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIRURGICA CURITIBA

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EI com o valor R$ 1.170,00.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:50:43 horas, no lote (6) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 11/02/2016, às 15:19:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/02/2016, às 15:19:57 horas, no lote (6) - Barreira de Resina -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA CURITIBA

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT. No dia 20/04/2016, às 10:30:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 10:30:47 horas, no lote (6) - Barreira de Resina -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: ATHOS COMERCIAL

HOSPITALAR EIRELI - ME. No dia 14/10/2016, às 14:14:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/10/2016, às 14:14:30 horas, no lote (6) - Barreira de Resina -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: DANIELE DAGIOS ME. No

dia 20/10/2016, às 15:48:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:48:58 horas, no lote (6) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa

declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto proposto/marca pelo

Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar

recurso. No dia 18/11/2016, às 15:13:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:13:31 horas, no lote (6) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:13:31 horas, no lote (6) - Barreira de Resina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CAOBIANCO

MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP com o valor R$ 4.400,40.
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    No dia 18/12/2015, às 15:28:09 horas, no lote (7) - Conjunto de Placa e Bolsa para

Colostomia/ Ileostomia 60mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/10/2016, às 15:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:49:56 horas, no lote (7) - Conjunto de Placa e Bolsa para

Colostomia/ Ileostomia 60mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em

vista a aprovação do produto proposto/marca pelo Profissional e documentações, abre-se o

prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 18/11/2016, às 15:15:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:15:08 horas, no lote (7) - Conjunto de Placa e Bolsa para

Colostomia/ Ileostomia 60mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:15:08 horas, no lote (7) - Conjunto de Placa e Bolsa para

Colostomia/ Ileostomia 60mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EI

com o valor R$ 57.960,00.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:27:01 horas, no lote (8) - Kit de Placa e Bolsa para Urostomia

50mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2016, às 15:50:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:50:15 horas, no lote (8) - Kit de Placa e Bolsa para Urostomia

50mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do

produto proposto/marca pelo Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas

aos interessados em manifestar recurso. No dia 18/11/2016, às 15:17:42 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:17:42 horas, no lote (8) - Kit de Placa e Bolsa para Urostomia

50mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Esta Administração Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:17:42 horas, no lote (8) - Kit de Placa e Bolsa para Urostomia

50mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EI com o valor R$

57.280,00.
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    No dia 18/12/2015, às 15:48:27 horas, no lote (9) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 20/04/2016, às 10:31:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 10:31:03 horas, no lote (9) - Barreira de Resina -  a situação do lote

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

PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: ATHOS COMERCIAL

HOSPITALAR EIRELI - ME. No dia 20/10/2016, às 15:51:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:51:25 horas, no lote (9) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa

declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto proposto/marca pelo

Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar

recurso. No dia 18/11/2016, às 15:19:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:19:47 horas, no lote (9) - Barreira de Resina -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:19:47 horas, no lote (9) - Barreira de Resina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HOLLISTER DO

BRASIL LTDA com o valor R$ 120.719,50.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:32:54 horas, no lote (10) - Barreira de Resina -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/02/2016, às 15:16:22 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/02/2016, às 15:16:22 horas, no lote (10) - Barreira de Resina -  a situação do

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

ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: DANIELE DAGIOS ME.

No dia 20/10/2016, às 15:51:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:51:42 horas, no lote (10) - Barreira de Resina -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a

Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto

proposto/marca pelo Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos

interessados em manifestar recurso. No dia 18/11/2016, às 15:33:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

18/11/2016 Página 10 de 16



 

    No dia 18/11/2016, às 15:33:21 horas, no lote (10) - Barreira de Resina -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:33:21 horas, no lote (10) - Barreira de Resina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HOLLISTER DO

BRASIL LTDA com o valor R$ 51.600,00.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:57:33 horas, no lote (11) - Barreira de Resina -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2016, às 15:52:07 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:52:07 horas, no lote (11) - Barreira de Resina -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a

Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto

proposto/marca pelo Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos

interessados em manifestar recurso. No dia 18/11/2016, às 15:38:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:38:18 horas, no lote (11) - Barreira de Resina -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração

Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:38:18 horas, no lote (11) - Barreira de Resina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HOLLISTER DO

BRASIL LTDA com o valor R$ 64.800,00.

 

    No dia 18/12/2015, às 15:39:03 horas, no lote (12) - Conjunto de Placa e Bolsa para

Colostomia/ Ileostomia 60mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/10/2016, às 15:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2016, às 15:52:54 horas, no lote (12) - Conjunto de Placa e Bolsa para

Colostomia/ Ileostomia 60mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em

vista a aprovação do produto proposto/marca pelo Profissional e documentações, abre-se o

prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 18/11/2016, às 15:38:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:38:57 horas, no lote (12) - Conjunto de Placa e Bolsa para
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Colostomia/ Ileostomia 60mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote à esta Empresa.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:38:57 horas, no lote (12) - Conjunto de Placa e Bolsa para

Colostomia/ Ileostomia 60mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EI

com o valor R$ 173.880,00.

 

    No dia 11/02/2016, às 15:13:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - DANIELE DAGIOS ME, no lote (3) - Barreira de

Resina. O motivo da desclassificação foi: Fica DESCLASSIFICADA a Empresa, por motivo

de que a amostra analisada juntamente com a ficha técnica pelo Responsável Técnico ficou

constatado que a placa não recorta até 45mm e a flange não é flotante, bem como, não

apresenta filtro desodorante para gases acoplado e não possui fechamento por conectores

plásticos conforme exigência do Edital.

 

    No dia 11/02/2016, às 15:16:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - DANIELE DAGIOS ME, no lote (10) - Barreira

de Resina. O motivo da desclassificação foi: Fica DESCLASSIFICADA a Empresa, por

motivo de que a amostra analisada juntamente com a ficha técnica pelo Responsável

Técnico ficou constatado que a placa não recorta até 45mm e a flange não é flotante, bem

como, não apresenta filtro desodorante para gases acoplado e não possui fechamento por

conectores plásticos conforme exigência do Edital.

 

    No dia 11/02/2016, às 15:19:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS EI, no lote (6) - Barreira de Resina. O motivo da desclassificação foi:

Fica DESCLASSIFICADA a Empresa, por motivo de que a amostra analisada juntamente

com a ficha técnica pelo Responsável Técnico ficou constatado que a marca apresentada

não atende ao descritivo do Edital devido a ausência de hidrocolóide em sua formulação.

 

    No dia 20/04/2016, às 10:27:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

ME, no lote (1) - Anéis Convexos. O motivo da desclassif icação foi:  Fica

DESCLASSIFICADA a Empresa,  por motivo de apresentar documentação vencida  do item

12.2.3. b), o presente instrumento convocatório é claro e objetivo informando as empresas

em seu item 12.1 que �não serão aceitos �protocolos� ou �solicitação de documento� em

substituição aos requeridos em Edital.

 

    No dia 20/04/2016, às 10:30:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO
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DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

ME, no lote (3) - Barreira de Resina. O motivo da desclassificação foi: Fica

DESCLASSIFICADA a Empresa,  por motivo de apresentar documentação vencida  do item

12.2.3. b), o presente instrumento convocatório é claro e objetivo informando as empresas

em seu item 12.1 que �não serão aceitos �protocolos� ou �solicitação de documento� em

substituição aos requeridos em Edital.

 

    No dia 20/04/2016, às 10:30:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

ME, no lote (2) - Barreira de Resina. O motivo da desclassificação foi: Fica

DESCLASSIFICADA a Empresa,  por motivo de apresentar documentação vencida  do item

12.2.3. b), o presente instrumento convocatório é claro e objetivo informando as empresas

em seu item 12.1 que �não serão aceitos �protocolos� ou �solicitação de documento� em

substituição aos requeridos em Edital.

 

    No dia 20/04/2016, às 10:30:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

ME, no lote (4) - Barreira de Resina. O motivo da desclassificação foi: Fica

DESCLASSIFICADA a Empresa,  por motivo de apresentar documentação vencida  do item

12.2.3. b), o presente instrumento convocatório é claro e objetivo informando as empresas

em seu item 12.1 que �não serão aceitos �protocolos� ou �solicitação de documento� em

substituição aos requeridos em Edital.

 

    No dia 20/04/2016, às 10:30:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

ME, no lote (6) - Barreira de Resina. O motivo da desclassificação foi: Fica

DESCLASSIFICADA a Empresa,  por motivo de apresentar documentação vencida  do item

12.2.3. b), o presente instrumento convocatório é claro e objetivo informando as empresas

em seu item 12.1 que �não serão aceitos �protocolos� ou �solicitação de documento� em

substituição aos requeridos em Edital.

 

    No dia 20/04/2016, às 10:31:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

ME, no lote (9) - Barreira de Resina. O motivo da desclassificação foi: Fica

DESCLASSIFICADA a Empresa,  por motivo de apresentar documentação vencida  do item

12.2.3. b), o presente instrumento convocatório é claro e objetivo informando as empresas

em seu item 12.1 que �não serão aceitos �protocolos� ou �solicitação de documento� em

substituição aos requeridos em Edital.

 

    No dia 14/10/2016, às 14:14:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO
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DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - DANIELE DAGIOS ME, no lote (6) - Barreira de

Resina. O motivo da desclassificação foi: Fica DESCLASSIFICADA a Empresa, por motivo

de que a amostra analisada juntamente com a ficha técnica pelo Responsável não atende as

especificações do Edital.

 

    No dia 18/11/2016, às 15:03:48 horas, no lote (1) - Anéis Convexos. Indefiro o recurso,

visto que a empresa mostrou estar ciente de todas as normas e condições do Edital,

apresentando a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e a Declaração de

Recebimento e/ou acesso à Documentação e Aceitação. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:04:04 horas, no lote (2) - Barreira de Resina. Indefiro o recurso,

visto que a empresa mostrou estar ciente de todas as normas e condições do Edital,

apresentando a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e a Declaração de

Recebimento e/ou acesso à Documentação e Aceitação. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:04:17 horas, no lote (3) - Barreira de Resina. Indefiro o recurso,

visto que a empresa mostrou estar ciente de todas as normas e condições do Edital,

apresentando a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e a Declaração de

Recebimento e/ou acesso à Documentação e Aceitação. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:04:28 horas, no lote (4) - Barreira de Resina. Indefiro o recurso,

visto que a empresa mostrou estar ciente de todas as normas e condições do Edital,

apresentando a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e a Declaração de

Recebimento e/ou acesso à Documentação e Aceitação. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:04:39 horas, no lote (5) - Barreira de Resina. Indefiro o recurso,

visto que a empresa mostrou estar ciente de todas as normas e condições do Edital,

apresentando a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e a Declaração de

Recebimento e/ou acesso à Documentação e Aceitação. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:04:51 horas, no lote (6) - Barreira de Resina. Indefiro o recurso,

visto que a empresa mostrou estar ciente de todas as normas e condições do Edital,

apresentando a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e a Declaração de

Recebimento e/ou acesso à Documentação e Aceitação. 

 

    No dia 18/11/2016, às 15:05:11 horas, no lote (9) - Barreira de Resina. Indefiro o recurso,

visto que a empresa mostrou estar ciente de todas as normas e condições do Edital,

apresentando a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e a Declaração de

Recebimento e/ou acesso à Documentação e Aceitação. 
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    No dia 18/11/2016, às 15:05:21 horas, no lote (10) - Barreira de Resina. Indefiro o

recurso, visto que a empresa mostrou estar ciente de todas as normas e condições do

Edital, apresentando a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e a

Declaração de Recebimento e/ou acesso à Documentação e Aceitação. 

 

        No dia 18/11/2016, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Após recebimento e análise dos documentos relativos à habilitação, bem como, análise

pelo setor técnico das amostras e especificações dos produtos, estando de acordo com o

edital, foi oferecido 24 (vinte e quatro) horas para manifestação de interposição de recurso,

sob pena de preclusão do direito: Houve manifestação da intenção de interposição de

recursos por parte de empresa que foi inabilitada por motivo de falta de documentação, no

dia 21/10/2016 a partir das 14:12 horas, aos lotes 1, 2, 3, 4, 6 e 9. Houve análise das razões

de recurso apresentadas, sendo que foi indefiro o recurso, visto que a empresa mostrou

estar ciente de todas as normas e condições do Edital, com a apresentação da Declaração

de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios e da Declaração de Recebimento e/ou acesso

à Documentação e Aceitação. No dia 18/11/2016, a partir das 15:03:48 horas, os lotes foram

finalizados e adjudicados.

 

    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.

 

ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA

Pregoeiro da disputa

 

SHEILA DA ROSA MARIA

Autoridade Competente

 

CRISTIANE DOS SANTOS ZELLA

Membro Equipe Apoio

 

RONALD SILVA GONCALVES

Membro Equipe Apoio

 

MARILETE RODRIGUES DA SILVA DO ROSARIO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:

18/11/2016 Página 15 de 16



07.118.503/0001-05 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME

80.246.309/0001-03 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP

07.120.917/0001-79 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EI

12.942.081/0001-28 DANIELE DAGIOS ME

00.938.703/0001-65 HOLLISTER DO BRASIL LTDA
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