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PROCESSO 49/2021                                                          
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2021 – PML 

 
ATA Nº 01/2021 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de 
Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 150/2021, que tem por objeto o 
Registro de Preços para Aquisição de material para divisórias para suprir futuras necessidades de 
adaptações de ambientes da Secretaria Municipal de Saúde, UBS's, Central de Vacinação e 
Policlínica, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico 
www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que, de acordo com os registros capturados, 
credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, as empresas constantes da “Lista de 
Licitantes Credenciados”, anexa. Apresentaram propostas as empresas: VICENTE e DELDUQUE. Pela 
análise, certificou-se que todas atendem as exigências editalícias, sendo-as consideradas classificadas. 
Prosseguindo, realizou-se a consulta ao “Cadastro de Empresas inidôneas e Suspensas – CEIS”, não se 
tendo verificado nenhum registro negativo das empresas. No horário agendado, deu-se início a etapa 
competitiva. Encerrada a etapa de lances, em conformidade com o subitem 8.9 foi aberta a fase 
negociação e, concluída esta fase, revelou-se a seguinte classificação: 
 Item 1 – DELDUQUE – R$ 206,00, totalizando R$ 43.260,00 
 Item 2 – DELDUQUE – R$ 416,00, totalizando R$ 12.480,00 
 Item 3 – VICENTE – R$ 22,73, totalizando R$ 681,90 
 Item 4 – DELDUQUE – R$ 33,00, totalizando R$ 1.980,00 
 Item 5 – DELDUQUE – R$ 16,50, totalizando R$ 990,00 
 Item 6 – DELDUQUE – R$ 25,20, totalizando R$ 1.512,00 
 Item 7 – DELDUQUE – R$ 36,40, totalizando R$ 5.824,00 
 Item 8 – DELDUQUE – R$ 21,27, totalizando R$ 4.254,00 
 Item 9 – VICENTE – R$ 32,53, totalizando R$ 7.807,20 
 Item 10 – DELDUQUE – R$ 97,47, totalizando R$ 2.924,10 
 Item 11 – DELDUQUE – R$ 8,23, totalizando R$ 740,70 

Registra-se que foi realizado desempate, via sistema, dos itens 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 11. Ato contínuo, 
concedeu-se prazo para envio das propostas readequadas. Consigna-se que, a empresa DELDUQUE 
apresentou a Prova de Regularidade com o FGTS com a vigência expirada, sendo que após pesquisa via 
site, realizada pela Pregoeira, emitiu-se a certidão atualizada, não sendo portanto necessário, conceder o 
prazo legal de 5 dias úteis a que teria direito, nos termos da LC 123/06. Concluída a análise, certificou-
se da habilitação das empresas. Às 16:15 horas foi aberto o prazo para intenção de recursos, sendo que 
não houve manifestação neste sentido, razão pela qual, adjudica-se os itens às respectivas vencedoras. 
Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai 
devidamente assinada. 
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