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PROCESSO 26/2017                                               PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 – SMS 

 
ATA Nº 16/2017 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2017, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe 
de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 15/2017, que tem por 
objeto o Registro de Preços para Aquisição de Fraldas Infantis e Geriátricas para atender 
Programas da Saúde do Idoso e Saúde da Criança e Demandas Judiciais, realizado através do 
Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. Por ser oportuno e 
conveniente, registra-se que, as empresas LITORALM COM. DE PROD. MÉDICOS EIRELI ME e 
ICOFA IND. COM. DE FRALDAS E ABSORVENTES interpuseram Impugnação ao edital em 
comento, razão pela qual suspendeu-se o presente Pregão, até que sejam analisadas. Na data de 
30/05 foram recebidos os pareceres exarados pela Procuradoria Geral do Município, acerca das 
impugnações, julgando-as improcedentes. Por conseguinte, em 31/05, via sistema, prorrogou-se os 
prazos do presente certame, para: Credenciamento - até 12:00 h do dia 19/06/2017; Recebimento 
das Propostas e Abertura da Sessão Pública - até 13:30 h do dia 19/06/2017 e Oferecimento de 
Lances - de 15:00 h às 16:00 h do dia 19/06/2017, acrescido do período aleatório. Para efeito de 
publicidade, às empresas que já haviam se credenciado para o certame e às que impugnaram o 
edital, encaminhou-se e-mail (anexo), informando acerca dos novos prazos. Aos 19 (dezenove) dias 
do mês de junho de 2017, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, para 
conduzir os trabalhos pertinentes ao presente Pregão Eletrônico. De acordo com os registros 
capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, 17 (dezessete) 
empresas: ESPECIFARMA, ICOFA, STARMED, DIMACI SC, MEDICSTOCK, SEBOLD, 
EFETIVE, TOTAL HEALTH, LETTECH, GOLDENPLUS, MEGACOM, JACQUES BRIÃO 
MOREIRA ME, SOMA COM. DE IMPORT. E EXPORT. LTDA ME, SOMA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA ME, RIOCLARENSE, METROMED e NEOSTOCK. Apresentaram proposta 
as Empresas: METROMED, MEGACOM, ICOFA, LETTECH, GOLDENPLUS, RIOCLARENSE, 
MEDICSTOCK, SOMA COM. DE ALIMENTOS, DIMACI SC, TOTAL HEALTH, 
ESPECIFARMA, NEOSTOCK e SEBOLD. Pela análise das propostas, ficaram desclassificadas as 
de autoria das empresas: * NEOSTOCK, ESPECIFARMA, MEDICSTOCK – pela ausência das 
declarações exigidas no subitem 5.4.4 do Edital; * TOTAL HEALTH – pela ausência das 
declarações exigidas nas alíneas “b” a “e” do subitem 5.4.4 do Edital. Registra-se, por ser oportuno 
e conveniente que, os itens 01, 06, 07 e 08 da proposta de autoria da empresa METROMED, foram 
considerados desclassificados, em face de fazerem parte da cota principal e da cota reservada, sendo 
que a Empresa declarou que não se enquadra na condição de ME/EPP. As demais, atenderam todas 
as exigências editalícias, sendo-as, consideradas aceitas No horário estipulado, iniciou-se a 
negociação. Encerrada a etapa de lances no sistema eletrônico, com acréscimo do período 
randômico com intervalo de tempo de até 30 (trinta) minutos, em que o término da sessão foi 
aleatoriamente determinado pelo próprio sistema, revelou-se a classificação dos menores preços:  

 Item 01 – ICOFA – R$ 0,93 
 Item 02 – ICOFA – R$ 0,27 
 Item 03 – ICOFA – R$ 0,35 
 Item 04 – ICOFA – R$ 0,38 
 Item 05 – SEBOLD – R$ 0,46 (ex-

vencedor) 
 Item 06 – SEBOLD – R$ 0,85 

 Item 07 – ICOFA – R$ 1,08 
 Item 08 – SEBOLD – R$ 1,25 
 Item 09 – ICOFA – R$ 0,63 
 Item 10 – ICOFA – R$ 0,803 
 Item 11 – ICOFA – R$ 0,92 
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A etapa de lances encontra-se no Relatório do Sistema, o qual passa a fazer parte da presente ata. A 
aplicação dos benefícios concedidos pela LC 123/06, fica prejudicada, em face de ambas as 
empresas terem declarado que se enquadram na condição de ME/EPP. Dando continuidade aos 
trabalhos, a Pregoeira concedeu prazo de 03 (três) horas as Participantes com menores preços, para 
enviarem as propostas devidamente assinadas, readequadas em função dos últimos lances, 
juntamente com a documentação de habilitação, através do e-mail 
pregaoeletronico@lages.sc.gov.br ou entrega diretamente no Setor de Licitações. Às 19 horas, a 
sessão foi suspensa, face o horário de atendimento da Prefeitura, sendo reaberta às 13 horas do dia 
20 (vinte) de junho de 2017. Reiniciou-se o julgamento, com a análise dos documentos de 
habilitação e das propostas apresentadas, certificando-se que as empresas apresentaram os 
documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo em 
consequência, habilitadas. Às 14:30 horas foi concedido o prazo de 10 (dez) minutos para 
manifestação da intenção de recursos, sem que houvesse manifestação nesse sentido, conforme 
informado pelo sistema eletrônico. Por ser oportuno e conveniente, consigna-se que as empresas 
com menores preços, contam com o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta data (20/06), para 
apresentarem as amostras, consoante disposto no Termo de Referência do Edital. Na data de 30/06 e 
03/07, recebeu-se os relatórios exarados pela equipe técnica da Secretaria da Saúde, acerca das 
amostras, sendo que, todas foram aprovadas, exceto a do item 05 da empresa SEBOLD que foi 
reprovada e, por conseguinte convocada a 2ª classificada – ICOFA, a qual apresentou amostra e foi 
aprovada. Atendendo a funcionalidade do sistema da Caixa, concedeu-se o prazo de 10 minutos, a 
partir das 15:30 horas do dia 03/07, para manifestação da intenção de recursos, sem que houvesse 
manifestação nesse sentido. Estando, portanto, os preços cotados, compatíveis com os estimados e 
os produtos em conformidade com as exigências editalícias, conforme verifica-se pelos relatórios da 
equipe técnica da SMS, adjudica-se-lhes os itens às respectivas vencedoras: 

 Item 01 – ICOFA – R$ 0,93 
 Item 02 – ICOFA – R$ 0,27 
 Item 03 – ICOFA – R$ 0,35 
 Item 04 – ICOFA – R$ 0,38 
 Item 05 – ICOFA – R$ 0,47 
 Item 06 – SEBOLD – R$ 0,85 

 Item 07 – ICOFA – R$ 1,08 
 Item 08 – SEBOLD – R$ 1,25 
 Item 09 – ICOFA – R$ 0,63 
 Item 10 – ICOFA – R$ 0,803 
 Item 11 – ICOFA – R$ 0,92 

Registra-se ainda que, conforme disposto no subitem 6.3 do Edital, as Empresas ficam desde já 
intimadas a encaminhar os documentos originais ou cópias autenticadas e a proposta comercial 
readequada, em até 03 (três) dias úteis, para o Setor de Licitações, à Rua Benjamin Constant nº 13 – 
Centro – Lages/SC, CEP: 88501-900 a/c da Pregoeira. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão 
por encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 

 
 
 
 

Vanessa de O. Freitas 
Pregoeira 

 
 
 
 

Juliana Antunes Velasco Masiero 
Equipe de Apoio 


