Feas
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°: 277/2020.
Pregão Eletrônico n°: 88/2020.
Objeto: “Registro de preços para futuro
fornecimento de etiquetas diversas.”.
Aos vinte e nove 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,
resolveu-se por:
No que diz respeito ao item 01 (212635 / Etiqueta Auto Adesiva, Redonda, Verde 12
a 13mm), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Leo Comercial De Produtos Manufaturados Ltda.: resolveuse por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do
produto. Marca: hello, Valor unitário: R$ 0,0099, Quantidade: 50.000
unidades, Valor total: R$ 495,00.
Após a análise da proposta, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante, a qual julgou-se inabilitada, uma vez que a empresa não anexou
na plataforma Publinexo o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no
item 7.10.1. do edital de embasamento.

2°. Licitante: Apoyo Comercial E Industrial Eireli: resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do produto.
Marca: Apoyo, Valor unitário: R$ 0,0100, Quantidade: 50.000 unidades,
Valor total: R$ 500,00.
Após a análise das propostas, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante classificada, a qual julgou-se habilitada, uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a manutenção
atualizada de seus documentos no Sicaf, seja quanto a anexação de
atestado de capacidade técnica no sistema Publinexo.
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No que diz respeito ao item 02 (214900 / Etiqueta Auto Adesiva, Redonda, Azul 12 a
13mm), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Leo Comercial De Produtos Manufaturados Ltda.: resolveuse por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do
produto. Marca: hello, Valor unitário: R$ 0,0099, Quantidade: 50.000
unidades, Valor total: R$ 495,00.
Após a análise da proposta, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante, a qual julgou-se inabilitada, uma vez que a empresa não anexou
na plataforma Publinexo o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no
item 7.10.1. do edital de embasamento.

2°. Licitante: Apoyo Comercial E Industrial Eireli: resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do produto.
Marca: Apoyo, Valor unitário: R$ 0,0100, Quantidade: 50.000 unidades,
Valor total: R$ 500,00.
Após a análise das propostas, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante classificada, a qual julgou-se habilitada, uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a manutenção
atualizada de seus documentos no Sicaf, seja quanto a anexação de
atestado de capacidade técnica no sistema Publinexo.

No que diz respeito ao item 03 (217307 / Etiqueta Autoadesiva, Preta, 15 x 32 cm
(Atenção – Medicamento Controlado)), a classificação de propostas ficou conforme
segue:
1°. Licitante: Leo Comercial De Produtos Manufaturados Ltda.: resolveuse por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do
produto. Marca: hello, Valor unitário: R$ 0,0127, Quantidade: 200.000
unidades, Valor total: R$ 2.540,00.
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Após a análise da proposta, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante, a qual julgou-se inabilitada, uma vez que a empresa não anexou
na plataforma Publinexo o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no
item 7.10.1. do edital de embasamento.

2°. Licitante: Adestack Autoadesivos E Laminado Ltda.: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de
embasamento. Marca: ADESTACK, Valor unitário: R$ 1,0000.
Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de
sorte que o resultado declarado é fracassado.

No que diz respeito ao item 04 (Etiqueta Autoadesiva, Vermelha, 15 x 32 cm
(ATENÇÃO - MEDICAMENTO DE ALTA VIGILÂNCIA)), a classificação de propostas
ficou conforme segue:
1°. Licitante: Leo Comercial De Produtos Manufaturados Ltda.: resolveuse por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do
produto. Marca: hello, Valor unitário: R$ 0,0145, Quantidade: 60.000
unidades, Valor total: R$ 870,00.
Após a análise da proposta, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante, a qual julgou-se inabilitada, uma vez que a empresa não anexou
na plataforma Publinexo o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no
item 7.10.1. do edital de embasamento.

2°. Licitante: Adestack Autoadesivos E Laminado Ltda.: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de
embasamento. Marca: ADESTACK, Valor unitário: R$ 1,0000.
Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de
sorte que o resultado declarado é fracassado.

No que diz respeito ao item 05 (214351 / Etiqueta Identificação, 60 x 95 mm), a
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classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Leo Comercial De Produtos Manufaturados Ltda.: resolveuse por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do
produto. Marca: hello, Valor unitário: R$ 0,0329, Quantidade: 120.000
unidades, Valor total: R$ 3.948,00.
Após a análise da proposta, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante, a qual julgou-se inabilitada, uma vez que a empresa não anexou
na plataforma Publinexo o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no
item 7.10.1. do edital de embasamento.

2°. Licitante: Apoyo Comercial E Industrial Eireli: resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do produto.
Marca: Apoyo, Valor unitário: R$ 0,0330, Quantidade: 120.000 unidades,
Valor total: R$ 3.960,00.
Após a análise das propostas, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante classificada, a qual julgou-se habilitada, uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a manutenção
atualizada de seus documentos no Sicaf, seja quanto a anexação de
atestado de capacidade técnica no sistema Publinexo.

No que diz respeito ao item 06 (212593 / Etiqueta Identificação, 100 x 90 mm (Doses
Unitária Injetáveis)), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Leo Comercial De Produtos Manufaturados Ltda.: resolveuse por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do
produto. Marca: hello, Valor unitário: R$ 0,0489, Quantidade: 120.000
unidades, Valor total: R$ 5.868,00.
Após a análise da proposta, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante, a qual julgou-se inabilitada, uma vez que a empresa não anexou
na plataforma Publinexo o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no
item 7.10.1. do edital de embasamento.
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2°. Licitante: Apoyo Comercial E Industrial Eireli: resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do produto.
Marca: Apoyo, Valor unitário: R$ 0,0490, Quantidade: 120.000 unidades,
Valor total: R$ 5.880,00.
Após a análise das propostas, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante classificada, a qual julgou-se habilitada, uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a manutenção
atualizada de seus documentos no Sicaf, seja quanto a anexação de
atestado de capacidade técnica no sistema Publinexo.

No que diz respeito ao item 07 (214350 / Etiqueta Identificação 100 x 40 mm), a
classificação de propostas ficou conforme segue:
2°. Licitante: Apoyo Comercial E Industrial Eireli: resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do produto.
Marca: Apoyo, Valor unitário: R$ 0,0200, Quantidade: 800.000 unidades,
Valor total: R$ 16.000,00.
Após a análise das propostas, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante classificada, a qual julgou-se habilitada, uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a manutenção
atualizada de seus documentos no Sicaf, seja quanto a anexação de
atestado de capacidade técnica no sistema Publinexo.

No que diz respeito ao item 08 (212582 / Etiqueta Identificação de Seringas e
Dosadores, 20 mm x 98 mm), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Printe Comercio Para Impressão Ltda.: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de
embasamento. Marca: Displays, Valor unitário: R$ 0,1000.
2°. Licitante: Adestack Autoadesivos E Laminado Ltda.: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de
embasamento. Marca: ADESTACK, Valor unitário: R$ 1,0000.
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Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de
sorte que o resultado declarado é fracassado.

No que diz respeito ao item 09 (212592 / Etiqueta Identificação, 30 x 50 mm (Sacola
Medicamento Paciente)), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Leo Comercial De Produtos Manufaturados Ltda.: resolveuse por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do
produto. Marca: hello, Valor unitário: R$ 0,0110, Quantidade: 350.000
unidades, Valor total: R$ 3.850,00.
Após a análise da proposta, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante, a qual julgou-se inabilitada, uma vez que a empresa não anexou
na plataforma Publinexo o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no
item 7.10.1. do edital de embasamento.

2°. Licitante: Adestack Autoadesivos E Laminado Ltda.: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de
embasamento. Marca: ADESTACK, Valor unitário: R$ 1,0000.
Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de
sorte que o resultado declarado é fracassado.

No que diz respeito ao item 10 (212581 / Etiqueta Identificação Frasco-Ampola, 20 x
34 mm), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Leo Comercial De Produtos Manufaturados Ltda.: resolveuse por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias quanto aos requisitos técnicos do
produto. Marca: hello, Valor unitário: R$ 0,0045, Quantidade: 1.000.000
unidades, Valor total: R$ 4.500,00.
Após a análise da proposta, procedeu-se à verificação da habilitação da
licitante, a qual julgou-se inabilitada, uma vez que a empresa não anexou
na plataforma Publinexo o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no
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item 7.10.1. do edital de embasamento.

2°. Licitante: Apoyo Comercial E Industrial Eireli: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de
embasamento. Marca: Apoyo, Valor unitário: R$ 0,0140.
3°. Licitante: Adestack Autoadesivos E Laminado Ltda.: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de
embasamento. Marca: ADESTACK, Valor unitário: R$ 1,0000.
Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de
sorte que o resultado declarado é fracassado.

Total geral dos itens vencidos do pregão eletrônico n°: 88/2020: R$ 26.840,00.
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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