
Pregão/Concorrência Eletrônica

926995.542022 .4110 .4385 .1224467422

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00054/2022

Às 09:00 horas do dia 29 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 09/2022 de 02/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei
Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº Bee 42673,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00054/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Bolsa de
Lona, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e especificações constantes deste
Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Bolsa
Descrição Complementar: Bolsa Material: Lona , Tipo: 1 Repartição Interna , Comprimento: 40 CM, Largura: 15 CM,
Altura: 30 CM, Características Adicionais: Com Zíper E Tampa Sobre Zíper
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 167.592,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Histórico
Item: 1 - Bolsa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
20.627.783/0001-45 MONSEAL

INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim Sim 1 R$ 71,0000 R$ 71,0000 29/12/2022
06:56:52

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: BOLSA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Lona, Confeccionada em lona de algodão (fio 10), fios retorcidos,
compacta, textura homogênea, impermeável, tira colo, cor caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3(três),
compativel com a cor da lona; A bolsa será composta de 3(três) panos fechados lateralmente no sentido da altura e da
largura, sanfonada, divisões internas com costura reforçada e debruadas com fita de algodão, alça com 5 cm de largura,
regulável e com ombreiras, passadores de metal ajustáveis, com bolso sem lapela e com cantos da bolsa arredondados;
Tamanho aproximado: 35 cm x 40 cm 
Porte da empresa: ME/EPP

37.885.641/0001-80 CCN SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 144.000,0000 R$ 144.000,0000 28/12/2022
16:36:54

Marca: CCN 
Fabricante: CCN 
Modelo / Versão: bolsa lona 01 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa Material: Lona , Tipo: 1 Repartição Interna , Comprimento: 40 CM,
Largura: 15 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Com Zíper E Tampa Sobre Zíper 
Porte da empresa: ME/EPP

10.907.265/0001-21 SUPORTE
COMERCIAL
ATACADISTA LTDA

Não Não 1 R$ 156.000,0000 R$ 156.000,0000 27/12/2022
10:26:58

Marca: Monseal 
Fabricante: Monseal 
Modelo / Versão: Monseal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Lona - Confeccionada em lona de algodão (fio 10), fios retorcidos,
compacta, textura homogênea, impermeável, tira colo, cor caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3(três com a cor
da lona; A bolsa será composta de 3(três) panos fechados lateralmente no sentido da altura e da largura, sanfonada,
divisões internas com costura reforçada e debruadas com fita de algodão, alça com 5 cm de largura, regulável e com
ombreiras, passadores de metal ajustáveis, com bolso sem lapela e com cantos da bolsa arredondados; Tamanho
aproximado: 35 cm x 40 cm. As bolsas deverão ser silcadas, conforme amostra. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.150.919/0001-48 W.L. BOLSAS
DORES DE CAMPOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 240.000,0000 R$ 240.000,0000 27/12/2022
14:09:09

Marca: MARCA PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICANTE PRÓPRIO 
Modelo / Versão: PAD AGENTES 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Lona confeccionada lona de algodão (fio 10), fios retorcidos,
compacta, textura homogênea, impermeável, tira colo, cor caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3(três com a cor
da lona; A bolsa será composta de 3(três) panos fechados lateralmente no sentido da altura e da largura, sanfonada,
divisões internas com costura reforçada e debruadas com fita de algodão, alça com 5 cm de largura, regulável e com
ombreiras, passadores de metal ajustáveis, com bolso sem lapela e com cantos da bolsa arredondados; Tamanho
aproximado: 35 cm x 40 cm *As bolsas deverão ser silcadas, conforme amostra. Validade da proposta: 120 (cento e
vinte) dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.104.655/0001-87 JC COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 26/12/2022
18:05:12

Marca: AB 
Fabricante: AB 
Modelo / Versão: LONA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bolsa de Lona - Confeccionada em lona de algodão (fio 10), fios
retorcidos, compacta, textura homogênea, impermeável, tira colo, cor caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3(três
com a cor da lona; A bolsa será composta de 3(três) panos fechados lateralmente no sentido da altura e da largura,
sanfonada, divisões internas com costura reforçada e debruadas com fita de algodão, alça com 5 cm de largura,
regulável e com ombreiras, passadores de metal ajustáveis, com bolso sem lapela e com cantos da bolsa arredondados;
Tamanho aproximado: 35 cm x 40 cm *As bolsas deverão ser silcadas, conforme amostra." 
Porte da empresa: ME/EPP

46.651.315/0001-08 ADC4 INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS LTDA

Sim Sim 1 R$ 480.000,0000 R$ 480.000,0000 27/12/2022
11:05:39

Marca: ADC4 
Fabricante: ADC4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA 
Modelo / Versão: Bolsa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de Lona: lona de algodão (fio 10), fios retorcidos, compacta, textura
homogênea, impermeável, tira colo, cor caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3 (três com a cor da lona; A bolsa
será composta de 3(três) panos fechados lateralmente no sentido da altura e da largura, sanfonada, divisões internas
com costura reforçada e debruadas com fita de algodão, alça com 5 cm de largura, regulável e com ombreiras,
passadores de metal ajustáveis, com bolso sem lapela e com cantos da bolsa arredondados; Tamanho aproximado: 35
cm x 40 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 480.000,0000 46.651.315/0001-08 29/12/2022 09:00:02:250
R$ 300.000,0000 15.104.655/0001-87 29/12/2022 09:00:02:250
R$ 240.000,0000 06.150.919/0001-48 29/12/2022 09:00:02:250
R$ 156.000,0000 10.907.265/0001-21 29/12/2022 09:00:02:250
R$ 144.000,0000 37.885.641/0001-80 29/12/2022 09:00:02:250

R$ 71,0000 20.627.783/0001-45 29/12/2022 09:00:02:250
R$ 143.950,0000 10.907.265/0001-21 29/12/2022 09:02:50:803
R$ 239.999,0000 46.651.315/0001-08 29/12/2022 09:03:26:023
R$ 140.000,0000 37.885.641/0001-80 29/12/2022 09:06:22:910

R$ 199,9900 46.651.315/0001-08 29/12/2022 09:06:34:870
R$ 133.000,0000 10.907.265/0001-21 29/12/2022 09:07:20:580

R$ 198,0000 10.907.265/0001-21 29/12/2022 09:08:33:190
R$ 110,0000 06.150.919/0001-48 29/12/2022 09:10:05:470
R$ 109,0000 15.104.655/0001-87 29/12/2022 09:10:24:620
R$ 148,0000 10.907.265/0001-21 29/12/2022 09:10:32:370
R$ 107,0000 37.885.641/0001-80 29/12/2022 09:11:00:340
R$ 147,9900 46.651.315/0001-08 29/12/2022 09:12:01:183
R$ 98,0000 10.907.265/0001-21 29/12/2022 09:13:51:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

29/12/2022
09:01:07 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 29/12/2022
09:02:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

29/12/2022
09:15:52 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 29/12/2022
09:15:52 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

29/12/2022
09:39:21

Recusa da proposta. Fornecedor: MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
20.627.783/0001-45, pelo melhor lance de R$ 71,0000. Motivo: A licitação será anulada e remarcada,
para nova disputa e adequação dos equívocos apresentados.

Recusa de
proposta

29/12/2022
09:39:28

Recusa da proposta. Fornecedor: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-
21, pelo melhor lance de R$ 98,0000. Motivo: A licitação será anulada e remarcada, para nova disputa e
adequação dos equívocos apresentados.

Recusa de 29/12/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: CCN SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.885.641/0001-80, pelo melhor



proposta 09:39:34 lance de R$ 107,0000. Motivo: A licitação será anulada e remarcada, para nova disputa e adequação dos
equívocos apresentados.

Recusa de
proposta

29/12/2022
09:39:42

Recusa da proposta. Fornecedor: JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
15.104.655/0001-87, pelo melhor lance de R$ 109,0000. Motivo: A licitação será anulada e remarcada,
para nova disputa e adequação dos equívocos apresentados.

Recusa de
proposta

29/12/2022
09:39:49

Recusa da proposta. Fornecedor: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.150.919/0001-
48, pelo melhor lance de R$ 110,0000. Motivo: A licitação será anulada e remarcada, para nova disputa
e adequação dos equívocos apresentados.

Recusa de
proposta

29/12/2022
09:39:56

Recusa da proposta. Fornecedor: ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ/CPF:
46.651.315/0001-08, pelo melhor lance de R$ 147,9900. Motivo: A licitação será anulada e remarcada,
para nova disputa e adequação dos equívocos apresentados.

Cancelado no
julgamento

29/12/2022
09:40:17

Item cancelado no julgamento. Motivo: Devido à impossibilidade de disputa em ofertar melhores lances
em razão do intervalo para envio de lances ser de R$ 50,00 (cinquenta reais), inviabilizando a oferta de
melhores preços exequíveis. Portanto a licitação será anulada e remarcada, para nova disputa e
adequação dos equívocos apresentados.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 29/12/2022
09:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até

20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa
será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 29/12/2022
09:02:02

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 29/12/2022
09:02:02

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 29/12/2022
09:03:29

Bom dia, em razão de uma empresa ter cadastrado o valor unitário do produto e o cadastro
possuir de forma equivocada apenas 01 (uma) unidade, solicito que os lances de todos

sejam feitos no valor unitário do produto, no intuito de não prejudicar nenhuma empresa em
razão do erro formal no cadastro do certame.

Pregoeiro 29/12/2022
09:04:06

Favor ofertar o melhor valor unitário.

Pregoeiro 29/12/2022
09:07:01

Conforme Termo de esclarecimento publicado na plataforma e em nossos sites, informamos
do erro formal ao cadastrar a quantidade a ser licitada do produto, onde o correto é de

1.200 unidades (Conforme edital)
Pregoeiro 29/12/2022

09:09:10
A alteração na forma do lance, foi informada no Termo de Esclarecimento, que poderia sofrer

alteração em decorrência do erro de cadastro.
Pregoeiro 29/12/2022

09:10:17
O menor valor cadastrado ainda é o menor valor geral, mesmo dividindo o valor total dos

outros licitantes pela quantidade correta, conforme edital.
Pregoeiro 29/12/2022

09:12:43
Nenhum licitante será prejudicado em razão da forma de cadastro do valor, serão

considerados todos os valores, tanto os unitário, quanto os totais, levando em consideração
o menor valor unitário de cada um.

Sistema 29/12/2022
09:15:52

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 29/12/2022
09:20:08

Em razão da impossibilidade de disputa em ofertar melhores lances em razão do intervalo
para envio de lances ser de R$ 50,00 (cinquenta reais), inviabilizando a oferta de melhores

preços exequíveis. Portanto a licitação será anulada e remarcada, para nova disputa e
adequação dos equívocos apresentados.

Sistema 29/12/2022
09:21:08

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Sistema 29/12/2022
09:40:17

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 29/12/2022
09:41:16

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/12/2022 às 10:12:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 27/12/2022 10:37:10
Abertura da sessão

pública 29/12/2022 09:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 29/12/2022 09:02:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 29/12/2022 09:21:08 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 29/12/2022 09:40:17 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 29/12/2022 09:41:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/12/2022 às 10:12:00.



Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:33 horas do dia 29 de dezembro de 2022, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GILDEONE SILVERIO DE LIMA 
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS
Equipe de Apoio

Voltar   
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