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PROCESSO 16/2018                                                            PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 – SMS 

 
ATA Nº 01/2018 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2018, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, 
para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 11/2018, que tem por objeto o Registro de 
Preços para Aquisição de Equipamentos Antropométricos para uso no Programa de Saúde da Família, 
realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. De 
acordo com os registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, 10 
(dez) empresas: EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, MF DE ALMEIDA E CIA LTDA, 
LOGITEKNICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇAO LTDA ME, DIRCEU LONGO E CIA LTDA, N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA, MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI – EPP, KCRS 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, MARCA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-
ME e DVM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Apresentaram propostas as Empresas: KCRS, 
EFETIVE, MACRO LIFE, MF DE ALMEIDA e LOGITEKNICA. Pela análise, ficam desclassificadas as de 
autoria das empresas: - KCRS, pela ausência dos documentos exigidos nas alíneas “c” e “f” do subitem 5.8.4 
do Edital; - MACRO LIFE, pela não apresentação do requerido na alínea “f” do subitem 5.8.4 do Ato 
Convocatório, tendo apenas copiado os termos do Edital, sem indicar expressamente o nome da Empresa que 
prestaria assistência técnica; - LOGITEKNICA, pela não apresentação do requerido na alínea “f” do subitem 
5.8.4 do Ato Convocatório, tendo apenas copiado os termos do Edital, sem indicar expressamente o nome da 
Empresa que prestaria assistência técnica e, em face da especificação incompleta do produto ofertado, 
desatendendo o disposto no subitem 5.8.2 do instrumento convocatório; - EFETIVE, por estar 
desacompanhada dos documentos exigidos nas alíneas “a” a “f” do subitem 5.8.4 do Edital. A proposta de 
autoria da Empresa MF DE ALMEIDA, atende todas as exigências editalícias, sendo-a considerada 
classificada. Nos horários estipulados, iniciou-se as fases de lances. 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 – MF DE ALMEIDA – R$146,00 cada – 

R$1.168,00 total 
 Item 02 – MF DE ALMEIDA – R$ 77,33 cada – 

R$ 3.866,50 total 
 Item 03 – MF DE ALMEIDA – R$ 732,47 cada 

– R$ 21.974,10 total 

 Item 04 – MF DE ALMEIDA – R$ 1.069,24 
cada – R$ 26.731,00 total 

 Item 05 – MF DE ALMEIDA – R$ 496,67 cada 
– R$ 19.866,80 total 

 Item 06 – DESERTO 
 Item 07 – DESERTO 

As etapas de lances encontram-se nos Relatórios do Sistema, os quais passam a fazer parte da presente ata. 
Em ato contínuo, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante com menores preços, para 
envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Procedida a análise, certificou-se que a 
empresa apresentou os documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências 
editalícias, sendo-a considerada habilitada. Às 18 horas a sessão foi suspensa em face do horário de 
atendimento da Prefeitura, sendo reaberta às 08 horas do dia 03/04, oportunidade em que foi concedido o 
prazo para manifestação da intenção de recursos, tendo-se certificado que não houve manifestação nesse 
sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por 
encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada. 
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