
 

 

ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o 
edital n° 002/2021 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ. 

Ao(s) 18 dia(s) do mês de fevereiro de 2.021, endereço eletrônico 
www.editalbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se a 
pregoeira Sra. Daniele Dias Lima Silva juntamente com a equipe de apoio Sr(as) Valéria 
Célia da Silva e Sara Talita Sales Silva, para proceder a sessão pública de pregão 
eletrônico com o objetivo de registro de preços para a aquisição de material médico 
hospitalar (insumos) para portadores de diabetes e farmacológicos para atender as 
necessidades da secretaria de saúde e saneamento deste município, pelo período de 12 
meses, de acordo com a legislação vigente, conforme especificações constantes do 
Memorial Descritivo (Anexo II). 

Inicialmente, ficou registrado que devido a um problema no sistema ocorreu um atraso e 
a sessão foi iniciada as 10:03hs do dia 18 de fevereiro de 2021, por meio do sistema 
eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de 
preços. Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicia(ais) de preços, por item do(s) 
seguinte(s) participante(s): 

 

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 
ITEM 01 – R$ 0,21  
ITEM 02 – R$ 0,20 
ITEM 04 – R$ 0,10 
 
CIRURGICA UNIÃO LTDA 
ITEM 01 – R$ 0,34 
ITEM 02 – R$ 0,34 
ITEM 03 – R$ 0,25 
ITEM 04 – R$ 0,06 
ITEM 05 – R$ 0,79  
ITEM 06 – R$ 0,45 
ITEM 07 – R$ 0,45 
ITEM 09 – R$ 0,48  

 

EMPORIO SAÚDE PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA 
ITEM 09 – R$ 0,55  

 

 
Após a etapa de lances foi declarado a situação de cada item. 



 

 
ITEM 1 - Agulha descartável para caneta aplicadora de insulina 4mm x 32g (0,23mm). 
Caixa c/ 100 unidades. Validade 24 meses. 
Situação – VENCEDOR 
Empresa: CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 
CNPJ: 46.962.122/0003-21 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 0,20 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 19.919,00 
MARCA:UNIQMED 
 
ITEM 2 - Agulhas para aplicação de insulina com caneta 5mm de comp. E 0,25mm de 
calibre (similar a bdultra-fineiii). Caixa c/ 100 agulhas. Validade 24 meses. 
Situação – VENCEDOR 
Empresa: CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 
CNPJ: 46.962.122/0003-21 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 0,19 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 18.980,00 
MARCA: UNIQMED 
 
ITEM 3 - Lancetas estéreis com profundidade de penetração 1.5mm, diâmetro da agulha 
0,36mm (28G). Lanceta trifacetada e siliconada, sistema estéril de radiação GAMMA. 
Retratação automática. Peso 4g. Caixa com 200 unid. Validade 24 meses. 
Situação: FRACASSADO 
Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA 
CNPJ: 04.063.331/0001-21 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 0,25 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 175.000,00 
MARCA: MEDLEVENSON 
VALOR MAIOR QUE O DE REFERÊNCIA 
 
ITEM 4 - Lancetas estéreis para coleta de sangue capilar. Caixa contendo 100 lancetas. 
Validade 24 meses. 
Situação: VENCEDOR 
Empresa: CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 
CNPJ: 46.962.122/0003-21 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 0,04 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 13.380,90 
MARCA: UNIQMED 
 
ITEM 5 - Recipiente nutrição enteral - Material: plástico transparente, capacidade 300ml, 
componentes com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduação: graduado, 
esterilidade: não estéril, atóxico, descartável, embalagem 
individual. Validade 24 meses. 
Situação: FRACASSADO 
Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA 
CNPJ: 04.063.331/0001-21 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 0,79 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 1.580,00 



 

MARCA: MEDSONDA 
VALOR MAIOR QUE O DE REFERÊNCIA 
 
ITEM 6 - Seringa para insulina descartável capacidade 100ui/ml ou menos, com agulha 
fixa 8mm de comprimento e calibre de 0,3mm (medidas aproximadas), graduação legível 
a cada 10ui e subdivisões de 2 em 2 unidades, em polipropileno cristal atóxico que imita 
vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada em formato anatômico e injetor para 
aproveitamento completo da medicação. Esterilizada, apirogênica, embalagem 
individual, tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico ou em 
pacotes com 10 seringas. (similar a bdultra-fineii). Validade 24 meses. 
Situação: FRACASSADO 
Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA 
CNPJ: 04.063.331/0001-21 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 0,45 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 45.000,00 
MARCA: SOL MILLENIUM 
VALOR MAIOR QUE O DE REFREÊNCIA 
 
ITEM 7 - Seringa para insulina descartável capacidade 50ui/ml ou menos, com agulha 
fixa 8mm de comprimento e calibre de 0,3mm (medidas aproximadas), graduação legível 
a cada 10ui e subdivisões de 2 em 2 unidades, em polipropileno cristal atóxico que imita 
vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada em formato anatômico e injetor para 
aproveitamento completo da medicação. Esterilizada, apirogênica, embalagem 
individual, tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico ou em 
pacotes com 10 seringas. (similar a bdultra-fineii). Validade 24 meses. 
Situação: FRACASSADO 
Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA 
CNPJ: 04.063.331/0001-21 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 0,45 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 112.500,00 
MARCA: SOL MILLENIUM 
VALOR MAIOR QUE O DE REFEÊNCIA 
 
ITEM 8 - Sonda trato urinário. Modelo: uretral, material: silicone, comprimento cerca 40 
cm, n° 10, estéril, conector padrão,descartável, embalagem individual. Validade 24 
meses. 
Situação: DESERTO 
 
ITEM 9 - Tiras reagentes para medição de glicemia capilar, para uso em glicosimetros 
digitais, na faixa de medição entre 10 a 600 mg/dl ou 20 a 600 mg/dl. A tira deve permitir 
determinação precisa e segura de glicemia em sangue 
capilar. As tiras devem estar acomodadas em caixa com 50 (cinquenta) unidades. Devem 
ser utilizadas em modelos de glicosimetros nos quais não haja contato do sangue com o 
aparelho ou suporte do mesmo, evitando a necessidade de limpeza de sangue residual; 
deverão ser fornecidos 
monitores portáteis compatíveis com as tiras (mínimo 140 glicosimetros). Validade 24 
meses. 
Situação: FRACASSADO 



 

 
Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA 
CNPJ: 04.063.331/0001-21 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 0,58 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 203.000,00 
MARCA: ON CALL 
VALOR MAIOR QUE O DE REFERÊNCIA 
 
Examinados minuciosamente a documentação para fins de habilitação da empresa 
vencedora dos itens 1, 2 e 4, a Pregoeira auxiliada pela Equipe de Apoio, verificou que 
as documentações apresentadas pela empresa estavam corretas, sendo assim a empresa 
CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA foi declarada 
vencedora dos itens 1, 2 e 4. Devido a empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA apresentar 
os valores em sua proposta maiores que o de referência, entramos em contato com a 
empresa pelo e-mail flavia.pignatti@cirurgicauniao.com.br no dia 23 de fevereiro de 
2021 verificando se os valores apresentados poderiam ser negociados, no mesmo dia 
obtivemos a resposta através deste mesmo e-mail do máximo que a empresa 
conseguiria chegar nos valores, foi realizada uma pesquisa através de meios 
eletrônicos e constatamos que o valor ofertado pela empresa para os itens 03, 05, 06, 
07 e 09 estavam dentro do praticado no mercado, assim sendo elaboramos um 
memorando solicitando parecer jurídico quanto a aceitabilidade da proposta da 
empresa tendo em vista que o preço estava compatível ao de mercado. No dia 25 de 
fevereiro de 2021 foi encaminhado pelo Departamento de Assuntos Jurídicos a 
resposta na qual negava a aceitação da proposta acima de nosso valor de referência, 
orientando que tais itens fossem fracassados.  Assim sendo a Pregoeira e sua Equipe 
de Apoio fracassaram os itens citados anteriormente. Foi-lhe então concedido o prazo 
mínimo de 2 horas para que ela manifestasse o interesse de recurso através da plataforma 
Edital Brasil, conforme item 15.1. A ausência da manifestação neste período incorre na 
perda de recurso pela licitante, conforme consta no item 15.2.2. Como não houve 
manifestação pela parte das empresas participantes do certame, este direito foi decaído. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 
18:00hs, do dia 26 de fevereiro de 2021, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio. 
 
Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico: 
 
 
 

Daniele Dias Lima Silva 
PREGOEIRA 

 
 
 

Valéria Celia da Silva 
Equipe de Apoio 

 
 
 



 

 
 
 

Sara Talita Sales Silva 
Equipe de Apoio 

 

 

Flavia Roberta de Souza 

Equipe de Apoio 


