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PROCESSO 28/2019                                         PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 – SMS 
 

ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 
 
Aos 11 (onze) dias do mês de junho de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 29/2019, que 
tem por objeto o Registro de Preços para a Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Oxigênio Medicinal para atender a demanda de consumo da Oxigenoterapia Domiciliar, 
do Pronto Atendimento, do Samu e das Ambulâncias da Secretaria da Saúde, 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:  
ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA – EPP, SEPARAR PRODUTOS E 
SERVIÇOS LTDA., COMFFER COM.MAQ.FER. E FERRA LTDA e AAE METALPARTES 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Apresentaram propostas as Empresas: ALTO URUGUAI, 
COMFFÉR e SEPARAR. Pela análise, verificou-se que ficaram desclassificadas as de autoria 
das Empresas: * COMFFÉR – pela insuficiência na descrição dos produtos, desatendendo o 
disposto no subitem 5.8.2 e, ante a ausência da assinatura do autor da proposta, desatendendo o 
disposto no subitem 5.8 do ato convocatório; * SEPARAR – ante a ausência de marca, 
desatendendo o disposto no subitem 5.8.2 do edital. A de autoria da empresa ALTO 
URUGUAI, atende todas as exigências editalícias, sendo-a considerada classificada. Nos 
horários estipulados, iniciou-se a competição.  Encerrada a etapa competitiva no sistema 
eletrônico, com acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foi 
aleatoriamente determinado pelo próprio sistema, revelou-se a classificação dos menores 
preços:  

 Item 01 – ALTO URUGUAI – R$ 72,50 CADA, TOTALIZANDO R$ 14.500,00 
 Item 02 – ALTO URUGUAI – R$ 50,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 23.750,00 
 Item 03 – ALTO URUGUAI – R$ 93,52 CADA, TOTALIZANDO R$ 247.828,00 
 Item 04 – ALTO URUGUAI – R$ 50,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 71.250,00 
 Item 05 – ALTO URUGUAI – R$ 93,52 CADA, TOTALIZANDO R$ 743.484,00 

Dando continuidade aos trabalhos, às 16:00 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora 
à Participante com menores preços, para envio da documentação de habilitação e da proposta 
readequada. Às 18 horas a sessão foi suspensa, em face do horário de expediente do Setor de 
Licitações, sendo reaberta às 08 horas do dia 12/06. Reaberta a sessão, realizou-se a análise dos 
documentos de habilitação e da proposta, certificando-se que a empresa apresentou os 
documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias. 
Consigna-se que, a Pregoeira, com fulcro nos termos dispostos no subitem 9.6 do edital, emitiu, 
via site, a certidão de registros no sistema eproc, para efeito de instrução e complementação do 
Processo. Dando continuidade aos trabalhos, às 09:00 horas, foi concedido o prazo para 
manifestação da intenção de recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido, razão 
pela qual adjudica-se-lhes os itens à respectiva vencedora. Nada mais havendo a tratar, dá-se a 
sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada. 
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Vanessa de Oliveira Freitas 

Pregoeira 
Reno Rogério de Camargo  

Equipe de Apoio 


