
Pregão Presencial Nº: 101/2022

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compra Nº: 54042/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de tira reagente para teste de glicemia.

Nº Item 1 Material: 1.1.87672 - Tiras reagentes para teste de glicemia que façam amostras em sangue total com acesso capilar,
venoso e arterial, para uso em pacientes adultos, crianças, gestantes e neonatos, por metodologia de biosensor amperométrico,
com coleta de sangue pela parte superior e por aspiração, evitando contaminação cruzada e faixa de medição do aparelho entre
20 a 600 mg/dl, aceitando-se valores superiores ou inferiores, informação de “LO” somente abaixo de 20 mg/dl e “HI” acima de
600 mg/dl. Volume de amostra sanguínea até 0,5 ml (microlitros). A validade deverá ser de no mínimo 12 meses a partir da
entrega do produto. Ser acondicionadas em frasco com 50 unidades, tempo de leitura em até 5 segundos, contendo
identificação, procedência, marca, data de validade e registro no MS, estudo ISO 15197/2013 e certificação de boas práticas de
fabricação na ANVISA. Prospecto e declaração do detentor do registro especifico para este certame, declaração certificando
enfermeiro(a) responsável para treinamento dos profissionais de saúde. Deverão ser fornecidos na forma de comodato, sem
custos para o contratante, aparelhos glicosímetros com uso de bateria única de lítio, para no mínimo 800 medições constando
do registro, indelével, no MS. Quantidade de monitor de acordo com as solicitações, no máximo 8.000. A empresa deverá
fornecer software em português para transferência de dados e gerenciamento dos resultados obtidos pelo monitor de glicemia,
para computador, com login e senha, com gerenciamento de diversos relatórios com controle de dispensação de tiras de
glicemia por paciente, cabos USB, de acordo com as solicitações, sendo no máximo 02 cabos, por unidade de saúde, para
transferência de dados do aparelho para microcomputador, compatível com sistema operacional Windows e Linux e
possibilidade de instalação em rede. A instalação do software e o treinamento de todo o sistema deverá ser realizado sem custo
adicional.

                 Fase: Propostas

PONTUAL COMERCIAL EIRELI 30,00 Declinado  Na Fase de Proposta

FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 27,00 Declinado  Na Fase de Proposta

CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO 17,50

PREÂMBULO

No dia 06/10/2022, às 09:00, reuniram-se na Sala de Licitações, situada na Rua Joaquim das Neves, 211, térreo, bairro Vila
Caldas, na cidade de Carapicuíba, a Pregoeira e Equipe de Apoio, para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação
da existência de poderes de formulação de propostas e  prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte
conformidade:

CREDENCIAMENTO

Representante Empresa

EDILSON DE OLIVEIRA CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO
HOSPITALARES LTDA

FABIO ROCHA DA FONSECA FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME

CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Todos os representantes das empresas presentes foram credenciados.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a
Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital, nos
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida, a Pregoeira convidou individualmente o autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial a
partir do autor da proposta de maior preço  os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances
ocorreu da seguinte forma:
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CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO 17,50 1º Lugar

FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 27,00 2º LugarDeclinado

PONTUAL COMERCIAL EIRELI 30,00 3º LugarDeclinado

CLASSIFICAÇÃO

REGISTRO DO PREGÃO

Em ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação, após análise dos documentos das
empresas classificadas, todas foram consideradas habilitadas, os itens serão adjudicados para as seguintes empresas:

CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Item Cod. Mat. Descrição Quant. Valor TotalValor Unit.

1 1.1.87672 TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FACAM AMOSTRAS EM 215.000,00 17,50 3.762.500,00

R$ 3.762.500,00Valor total dos itens:

ENCERRAMENTO

A empresa FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME manifestou intenção de recorrer quanto a classificação e
habilitação da empresa CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES
LTDA, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos.

Foi redigida a presente Ata, que segue assinada pelo representante da empresa presente e todos os demais.
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