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R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Ata De Resultado De Julgamento
Processo Administrativo n°: 249/2020.
Pregão Eletrônico n°: 73/2020.
Objeto: “Registro de preços para futuro
fornecimento de máscara descartável com
tiras elásticas”.
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro devidamente
designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das
propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de
julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os
documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se
por:
No que diz respeito ao item 01 (1027 / máscara descartável com tiras elásticas (cota
ampla concorrência – 75%)), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Proline Material Hospitalar – Eireli: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não
anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.3. e 7.10.4. do
Edital de Embasamento (Laudo técnico para comprovação de potencial
de filtragem e Perfil técnico, respectivamente), conforme os documentos
de análise técnica em anexo. Marca: TEXMED/HOSPIBIO, Valor unitário:
R$ 0,30.
2°. Licitante: Soma/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.:
resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a
empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação
de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme
os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BLUE
OCEAN/LOLA, Valor unitário: R$ 0,39, Quantidade: 300.000 unidades,
Valor total: R$ 117.000,00.

No que diz respeito ao item 02 (1027 / máscara descartável com tiras elásticas (cota
reservada ME/EPP – 25%)), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Proline Material Hospitalar – Eireli: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não
anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.3. e 7.10.4. do
Edital de Embasamento (Laudo técnico para comprovação de potencial
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de filtragem e Perfil técnico, respectivamente), conforme os documentos
de análise técnica em anexo. Marca: TEXMED/HOSPIBIO, Valor unitário:
R$ 0,30.
2°. Licitante: Integra Soluções Médicas Ltda Epp: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item, a pedido. Marca: REALDESC,
Valor unitário: R$ 0,34.
3°. Licitante: Comercial KS Eireli: resolveu-se por classificar sua proposta
para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições
editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos
requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: NOBRE, Valor unitário: R$ 0,4864, Quantidade:
100.000 unidades, Valor total: R$ 48.640,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação
acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou
habilitadas as empresas: Comercial KS Eireli e Soma/PR Comércio De Produtos
Hospitalares Ltda.
Total geral do item do pregão eletrônico n°: 73/2020: R$ 165.640,00.
Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca
Equipe de Apoio
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Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio
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