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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000009/2019

Ata de reunião para abertura e julgamento dos envelopes contendo documentação e propostas dos Licitantes, referente 
ao Pregão Presencial Nº. 000009/2019, do Fundo Municipal de Saúde, certificado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, 
designados pelo Decreto-E Nº. 612/2019, visando contratação de empresa para AQUISÇÃO DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS. Às 09:30 horas do dia 25 de março de 2019, a Pregoeira, juntamente com a Equipe de Apoio, 
reuniu-se na sala de reuniões da Prefeitura de Marataízes, à Avenida Rubens Rangel, Nº. 411, Cidade Nova -
Marataízes - ES, para abertura dos envelopes. Após publicação no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, 
Diário Oficial da União, Jornal A Gazeta e no site www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, acudiram ao 
certame as empresas: HOLY MED COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, HOSPIDROGAS 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO, PORTO MOXUARA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e THE ONE REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP. Ressalta-se que a empresa RLB 
protocolou os envelopes através do processo administrativo 10442/2019 após o horário previsto no edital, as 09:11, 
ficando impedida de participar do certame, sendo os envelopes devolvidos ao representante da empresa. Após 
credenciamento, procedeu-se a abertura do envelope Nº. 02 "PROPOSTA COMERCIAL". Verificou-se que as 
empresas apresentaram proposta conforme solicitado pelo edital. Portanto os valores iniciais e finais estão 
demonstrados no mapa de lances em anexo: HOLY MED COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME nos 
itens (item 4/lote 9) no valor de R$ 16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais), (item 6/lote 4) no valor de R
$ 30.160,00 (trinta mil cento e sessenta reais), (item 9/lote 2) no valor de R$ 2.100,00 (dois mil cem reais), (item 11/lote 
4) no valor de R$ 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais) e (item 14/lote 2) no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) 
no valor total de R$ 50.770,00 (cinquenta mil setecentos e setenta reais), HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item (item 2/lote 6) no valor de R$ 209.550,00 (duzentos e nove mil 
quinhentos e cinquenta reais) no valor total de R$ 209.550,00 (duzentos e nove mil quinhentos e cinquenta reais), M.G. 
DE OLIVEIRA MILHORATO nos itens (item 5/lote 7) no valor de R$ 16.590,00 (dezesseis mil quinhentos e noventa 
reais), (item 7/lote 3) no valor de R$ 8.100,00 (oito mil cem reais), (item 8/lote 1) no valor de R$ 10.748,40 (dez mil 
setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), (item 10/lote 5) no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro 
reais), (item 12/lote 3) no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), (item 13/lote 1) no valor de R$ 730,00 
(setecentos e trinta reais) e (item 15/lote 5) no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no valor total de R$ 
37.632,40 (trinta e sete mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) e PORTO MOXUARA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EIRELI nos itens (item 1/lote 10) no valor de R$ 67.762,50 (sessenta e sete mil setecentos e sessenta e 
dois reais e cinquenta centavos), (item 3/lote 8) no valor de R$ 62.920,00 (sessenta e dois mil novecentos e vinte reais), 
(item 16/lote 11) no valor de R$ 66.550,00 (sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais) e (item 17/lote 12) no valor 
de R$ 22.587,50 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) no valor total de R$ 
219.820,00 (duzentos e dezenove mil oitocentos e vinte reais). Passada a fase de lances procedeu-se, então, a 
abertura do envelope Nº. 03 "DOCUMENTAÇÃO" e verificou-se que as empresas apresentaram toda a documentação, 
cumprindo, as exigências do Edital, com exceção da licitante PORTO MOXUARA que apresentou autorização de 
funcionamento AFE para "saneantes", descumprindo as exigências do edital item 10.1.4 "b", sendo desclassificada das 
propostas apresentadas. Após foram analisadas as propostas subsequentes, apurando os valores finais. Verificando 
que os valores estão compatíveis com a média apurada pelo setor competente, a Pregoeira declara vencedoras as 
empresas HOLY MED COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA ME nos lotes 2, 4, 9, 10, 11 e 12 no valor total de 
R$ 225.470,00 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta reais), HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. no lote 6 no valor total de R$ 209.550,00 (duzentos e nove mil quinhentos e cinquenta reais) e 
M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO nos lotes 1, 3, 5, 7 e 8 no valor total de R$ 108.352,40 (cento e oito mil trezentos e 
cinquenta e dois reais e quarenta centavos), perfazendo um valor total de R$ 543.372,40, adjudicando-lhes o objeto do 
certame. Ressalta-se que a palavra foi franqueada em todas as fases, inclusive sobre a intenção de interpor recurso. 
Contudo, não houve nenhuma manifestação neste sentido. Tendo transcorrido tudo dentro da lei, foi dissolvida a 
reunião por nada mais haver a tratar. Lavrada a Ata e aprovada será por todos assinada.
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Marataízes - ES, 25 de março de 2019.
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