
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:

04.000.67720.80)

 

     às 10:01:38 horas do dia 11/11/2020 no endereço AV AFONSO PENA 2336 - 13 ANDAR,

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

disputa Sr(a). MAIERE AMANCIO DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

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

Processo: 04.000.67720.80 - 2020/082/2020 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO

PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE BATERIA PARA TESTE DE CONTATAO EPICUTÂNEO

(PATCH TEST) E CONTENSORES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030

Lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030

Lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061

Lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061

Lote (5) - LOTE 05 - CÓD. 59836

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 5.964,00

10/11/2020 18:19:34:738 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 999.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 1.988,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 10.455,00

10/11/2020 18:19:34:738 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 990.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 3.485,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 25.110,00

10/11/2020 18:19:34:738 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 29.000.000,00

10/11/2020 16:19:23:592 EXPAND MEDICO LTDA  R$ 27.000,00
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Lote (6) - LOTE 06 - CÓD. 59836

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

 

Lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030

Lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030

Lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061

Lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061

Lote (5) - LOTE 05 - CÓD. 59836

Lote (6) - LOTE 06 - CÓD. 59836

 

    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

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/11/2020 15:10:35:727 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 8.370,00

10/11/2020 16:20:09:838 EXPAND MEDICO LTDA  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 5.964,00

10/11/2020 18:19:34:738 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 999.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 1.988,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 10.455,00

10/11/2020 18:19:34:738 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 990.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 3.485,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/11/2020 10:54:03:668 EXPAND MEDICO LTDA  R$ 24.900,00

10/11/2020 15:05:36:699 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 25.110,00

10/11/2020 18:19:34:738 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 29.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/11/2020 10:53:51:028 EXPAND MEDICO LTDA  R$ 8.000,00

10/11/2020 15:10:35:727 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA  R$ 8.370,00
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 11/11/2020, às 10:24:53 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 19/11/2020, às 12:57:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 12:57:53 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital. No dia 19/11/2020, às 13:05:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 13:05:20 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Será solicitado

análise de amostra. No dia 19/11/2020, às 16:22:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 16:22:03 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 08:54:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 08:54:13 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor atendeu

as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 08:54:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 08:54:20 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor atendeu

as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 08:57:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 08:57:00 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

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

declarado vencedor no dia 19/11, por um equivoco retornei a situação.

 

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 08:57:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 08:57:37 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor atendeu
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as exigências do edital. No dia 04/12/2020, às 09:28:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2020, às 09:28:41 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa será

desclassificada por não cumprir o subitem 12.20. No dia 04/12/2020, às 09:30:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2020, às 09:30:36 horas, no lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 -  a situação do

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

MAIERE AMANCIO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FDA ALLERGENIC

FARMACEUTICA LTDA. No dia 04/12/2020, às 10:03:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - LOTE 01 - CÓD 77030 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/11/2020, às 10:27:29 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030 -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 19/11/2020, às 12:59:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 12:59:03 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 19/11/2020, às 13:05:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 13:05:29 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030 -  a situação

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

análise de amostra. No dia 19/11/2020, às 16:23:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 16:23:29 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 08:59:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 08:59:23 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030 -  a situação

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

atendeu as exigências do edital. No dia 04/12/2020, às 09:29:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 04/12/2020, às 09:29:48 horas, no lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030 -  a situação

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

desclassificada por não cumprir o subitem 12.20. No dia 04/12/2020, às 09:30:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - LOTE 02 - CÓD. 77030 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/11/2020, às 10:28:31 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061 -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 19/11/2020, às 12:59:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 12:59:25 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 19/11/2020, às 13:05:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 13:05:35 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061 -  a situação

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

análise de amostra. No dia 19/11/2020, às 16:24:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 16:24:34 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 08:59:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 08:59:57 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061 -  a situação

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

atendeu as exigências do edital. No dia 04/12/2020, às 09:29:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2020, às 09:29:56 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061 -  a situação

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

desclassificada por não cumprir o subitem 12.20. No dia 04/12/2020, às 09:30:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2020, às 09:30:54 horas, no lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061 -  a situação

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

MAIERE AMANCIO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FDA ALLERGENIC

FARMACEUTICA LTDA. No dia 04/12/2020, às 10:03:37 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No lote (3) - LOTE 03 - CÓD. 37061 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/11/2020, às 10:54:24 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061 -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 19/11/2020, às 13:00:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 13:00:06 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 19/11/2020, às 13:05:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 13:05:45 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061 -  a situação

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

análise de amostra. No dia 19/11/2020, às 16:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 16:24:57 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 09:00:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 09:00:25 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061 -  a situação

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

atendeu as exigências do edital. No dia 04/12/2020, às 09:30:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2020, às 09:30:22 horas, no lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061 -  a situação

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

desclassificada por não cumprir o subitem 12.20. No dia 04/12/2020, às 09:31:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - LOTE 04 - CÓD. 37061 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/11/2020, às 11:00:21 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CÓD. 59836 -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 19/11/2020, às 13:00:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/11/2020, às 13:00:39 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CÓD. 59836 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 19/11/2020, às 13:05:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 13:05:51 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CÓD. 59836 -  a situação

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

análise de amostra. No dia 19/11/2020, às 16:28:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 16:28:08 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CÓD. 59836 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 08:47:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 08:47:40 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CÓD. 59836 -  a situação

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

atendeu as exigências do edital.

 

    No dia 23/11/2020, às 08:47:40 horas, no lote (5) - LOTE 05 - CÓD. 59836 -  pelo critério

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

LTDA com o valor R$ 9.450,00.

 

    No dia 11/11/2020, às 10:59:55 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CÓD. 59836 -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 19/11/2020, às 13:00:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 13:00:56 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CÓD. 59836 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 19/11/2020, às 13:05:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 13:05:57 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CÓD. 59836 -  a situação

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

análise de amostra. No dia 19/11/2020, às 16:29:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2020, às 16:29:59 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CÓD. 59836 -  a situação

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

Fornecedor atendeu as exigências do edital. No dia 23/11/2020, às 08:48:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/11/2020, às 08:48:22 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CÓD. 59836 -  a situação

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

atendeu as exigências do edital.

 

    No dia 23/11/2020, às 08:48:22 horas, no lote (6) - LOTE 06 - CÓD. 59836 -  pelo critério

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

LTDA com o valor R$ 3.150,00.

 

    No dia 04/12/2020, às 09:30:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA, no lote

(1) - LOTE 01 - CÓD 77030. O motivo da desclassificação foi: Conforme subitem 12.20 do

Edital, a empresa FDA Allergenic foi desclassificada por não apresentar documentação fiscal

e trabalhista atualizada em tempo hábil.

 

    No dia 04/12/2020, às 09:30:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA, no lote

(2) - LOTE 02 - CÓD. 77030. O motivo da desclassificação foi: Conforme subitem 12.20 do

Edital, a empresa FDA Allergenic foi desclassificada por não apresentar documentação fiscal

e trabalhista atualizada em tempo hábil.

 

    No dia 04/12/2020, às 09:30:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA, no lote

(3) - LOTE 03 - CÓD. 37061. O motivo da desclassificação foi: Conforme subitem 12.20 do

Edital, a empresa FDA Allergenic foi desclassificada por não apresentar documentação fiscal

e trabalhista atualizada em tempo hábil.

 

    No dia 04/12/2020, às 09:31:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA, no lote

(4) - LOTE 04 - CÓD. 37061. O motivo da desclassificação foi: Conforme subitem 12.20 do

Edital, a empresa FDA Allergenic foi desclassificada por não apresentar documentação fiscal

e trabalhista atualizada em tempo hábil.

 

    No dia 04/12/2020, às 10:03:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (1) -

LOTE 01 - CÓD 77030. O motivo da desclassificação foi: Conforme subitem 10.1 do Edital, a

empresa Sierdovski foi desclassificada por não apresentar documentação via sistema do

eletrônico.

 

    No dia 04/12/2020, às 10:03:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA
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SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (3) -

LOTE 03 - CÓD. 37061. O motivo da desclassificação foi: Conforme subitem 10.1 do Edital,

a empresa Sierdovski foi desclassificada por não apresentar documentação via sistema do

eletrônico.

 

    No dia 16/12/2020, às 08:37:59 horas, a autoridade competente da licitação - SIMONE

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

 

    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.

 

MAIERE AMANCIO DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

SIMONE PATRICIA DE PAULA JOSE FERREIRA

Autoridade Competente

 

Proponentes:
00.844.672/0001-83 EXPAND MEDICO LTDA

00.749.145/0001-90 FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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