
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - SECRETARIA MUN DE SAUDE -

SMSA - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE / Nº Processo:

04.000.248.20.01)

 

     às 10:00:43 horas do dia 02/09/2020 no endereço AV AFONSO PENA 2336 - 13 ANDAR,

bairro FUCIONARIOS, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). TAYNARA GOMES DE ARAUJO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 04.000.248.20.01 - 2020/023/2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE

ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LEITO COM GARANTIA COMPLEMENTAR

MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/09/2020 15:25:36:191 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 950.000,00

01/09/2020 17:54:54:028 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA  R$ 33.412,00

01/09/2020 11:08:16:821 ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS
PERSONALIZADOS COM  R$ 46.700,00

28/08/2020 14:22:56:553 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 40.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/09/2020 10:27:22:387 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 15.000,00

02/09/2020 10:25:32:488 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA  R$ 31.000,00

02/09/2020 10:25:27:716 ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS
PERSONALIZADOS COM  R$ 46.500,00

02/09/2020 10:02:30:536 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 390.000,00
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 02/09/2020, às 10:31:06 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 18/09/2020, às 12:55:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2020, às 12:55:59 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

TAYNARA GOMES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. No dia 15/10/2020, às 13:38:35 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 15/10/2020, às 13:38:35 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O

fornecedor atendeu a todas as exigências do edital. No dia 26/11/2020, às 15:33:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2020, às 15:33:20 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu as

exigências do Edital. No dia 26/11/2020, às 15:33:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2020, às 15:33:58 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028 -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu

as exigências do Edital. No dia 26/11/2020, às 15:34:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/11/2020, às 15:34:47 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu as

exigências do Edital.

 

    No dia 26/11/2020, às 15:34:47 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FREEDOM

VEICULOS ELETRICOS LTDA com o valor R$ 31.000,00.

 

    No dia 18/09/2020, às 12:55:58 horas, o Pregoeiro da licitação - TAYNARA GOMES DE

ARAUJO - desclassificou o fornecedor - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

- EPP, no lote (1) - LOTE 01 - SICAM 77028. O motivo da desclassificação foi: Prezado

representante da K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, informo que a
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nossa área técnica constatou que as informações apresentadas na documentação enviada

não atendem ao solicitado no Edital quanto ao item 14.4.3 (�Registro dos produtos ofertados

junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)�). A área técnica entende que o

equipamento não se trata de mera balança e informou que o mesmo tem contato direto com

o paciente. Assim, reiterou a necessidade de certificação da Anvisa por se tratar de

equipamento eletromédico de certificação compulsória, dado seu papel indireto para

diagnóstico, reabilitação e monitorização de pacientes. Diante disso, a empresa está

desclassificada para o Lote 01.

 

    No dia 11/12/2020, às 11:39:17 horas, a autoridade competente da licitação - CAROLINA

ALVES CHAGAS - substitui o Pregoeiro GISELE FERREIRA DE SOUZA. O motivo da

alteração foi o seguinte: Férias da pregoeira titular.

 

    No dia 22/12/2020, às 08:32:45 horas, a autoridade competente da licitação - SIMONE

PATRICIA DE PAULA JOSE FERREIRA - substitui o Pregoeiro GISELE FERREIRA DE

SOUZA. O motivo da alteração foi o seguinte: Publicar a ata da licitação.

 

    No dia 22/12/2020, às 15:14:14 horas, a autoridade competente da licitação - SIMONE

PATRICIA DE PAULA JOSE FERREIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Diante do registro de intenção  do representante KAREN CRISTIANE RIBEIRO da

empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP no lote (1) - LOTE 01 -

SICAM 77028,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para

apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

TAYNARA GOMES DE ARAUJO

Pregoeiro da disputa

 

SIMONE PATRICIA DE PAULA JOSE FERREIRA

Autoridade Competente

 

Proponentes:
08.692.553/0001-64 ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COM

94.132.024/0001-48 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA

21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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