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PROCESSO 23/2018                                                              PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018 – SMS 

 
ATA Nº 01/2018 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, 
para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, que tem por objeto a Aquisição de 
Fraldas Infantis e Geriátricas para atender Programas da Saúde do Idoso e Saúde da Criança, 
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, 03 
(três) empresas: ICOFA IND. COM. DE FRALDAS E ABSORVENTES, EFETIVE PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALARES, METROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA, sendo que apresentaram 
propostas as Empresas ICOFA e METROMED. Pela análise, certificou-se que as propostas atendem as 
exigências editalícias, sendo-as classificadas. No horário estipulado, iniciou-se a fase de lances. 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 1 – ICOFA – R$ 11,70 cada, totalizando R$ 2.340,00 
 Item 2 – ICOFA – R$ 11,00 cada, totalizando R$ 4.400,00 
 Item 3 – ICOFA – R$ 11,70 cada, totalizando R$ 4.680,00 
 Item 4 – ICOFA – R$ 5,04 cada, totalizando R$ 5.040,00 
 Item 5 – ICOFA – R$ 9,00 cada, totalizando R$ 15.300,00 
 Item 6 – ICOFA – R$ 8,00 cada, totalizando R$ 6.800,00 
 Item 7 – ICOFA – R$ 7,85 cada, totalizando R$ 47.100,00 
 Item 8 – ICOFA – R$ 7,85 cada, totalizando R$ 39.250,00 
 Item 9 – ICOFA – R$ 7,85 cada, totalizando R$ 141.300,00 
 Item 10 – ICOFA – R$ 7,85 cada, totalizando R$ 117.750,00 

Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante com menores 
preços para envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Recebida a documentação de 
habilitação, porém, não foi recepcionada a proposta ajustada, sendo informado pela Empresa vencedora 
ICOFA, que não foi possível o envio da proposta via sistema Caixa, devido à apresentação de mensagens de 
erro do site, por este motivo, realizamos contato com o setor de T.I. da Caixa, entretanto a inconsistência 
sistêmica não foi corrigida na mesma data. Analisada a documentação, certificou-se que a empresa 
apresentou os documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias. 
Devido à recorrência de erros no site da Caixa, não foi possível o envio da proposta ajustada dentro do 
período de expediente da Prefeitura e das prorrogações de prazo realizadas, sendo suspensa a sessão dias 10 
e 11/05 (e-mails anexos). Reaberta no dia 14/05 às 08:00 horas, a equipe de T.I da Caixa informou a solução 
das falhas apresentadas, sendo, portanto, reaberto o prazo de envio da proposta ajustada via sistema, com 
sucesso. Dando continuidade aos trabalhos, procedeu-se a análise da proposta ajustada, estando em 
conformidade. Concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos, certificou-se que não houve 
manifestação nesse sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Estando os preços negociados 
compatíveis com os estimados, adjudica-se os itens à empresa vencedora. Registra-se ainda que, conforme 
disposto no subitem 22.5 do Edital, a Empresa fica desde já intimada a encaminhar os documentos originais 
ou cópias autenticadas e a proposta comercial readequada, em até 03 (três) dias, 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 vai devidamente assinada. 
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