Feas
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 160
3° andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Ata De Resultado De Julgamento
Processo Administrativo n°: 226/2021.
Pregão Eletrônico n°: 107/2021.
Objeto: Registro de preços para futuro
fornecimento de medicamentos diversos.
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 (62045 / BR0315056 / Água para injeção ampola
10ml), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Promefarma Medicamentos e 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 entrega
de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme
os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Farmace, Valor
unitário: R$ 0,31, Quantidade: 200.000 ampolas, Valor total: R$
62.000,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Promefarma Medicamentos e
Produtos Hospitalares Ltda.

No que diz respeito ao item 02 (36068 / BR0352317 / Água pra Injeção 250ml
Sistema Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Prosaude Distribuidora De Medicamentos 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: EQUIPLEX, Valor unitário: R$ 2,8500.
Desta forma, em não havendo proposta de preços classificada para este
item, declaro seu resultado como fracassado.
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No que diz respeito ao item 03 (2358 / BR0268236 / Cloreto de sódio 0,9% ampola
10ml – Cota ampla concorrência (75%)), a classificação de propostas ficou conforme
segue:
1°. Licitante: Pontamed Farmacêutica Ltda.: resolveu-se por classificar
sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: SAMTEC, Valor unitário: R$ 0,31, Quantidade:
450.000 ampolas, Valor total: R$ 139.500,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Pontamed Farmacêutica Ltda.

No que diz respeito ao item 04 (2358 / BR0268236 / Cloreto de sódio 0,9% ampola
10ml – Cota reservada ME/EPP (25%)), a classificação de propostas ficou conforme
segue:
1°. Licitante: Prosaude Distribuidora De Medicamentos 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: EQUIPLEX, Valor unitário: R$ 0,4500.
Desta forma, em não havendo proposta classificada para a cota
reservada, consultamos a empresa vencedora da conta principal e esta
aceitou fornecer o item nos mesmos termos da cota principal. Veja-se:
2°. Licitante: Pontamed Farmacêutica Ltda.: resolveu-se por classificar
sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: SAMTEC, Valor unitário: R$ 0,31, Quantidade:
150.000 ampolas, Valor total: R$ 46.500,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Pontamed Farmacêutica Ltda.
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No que diz respeito ao item 05 (211323 / BR0268236 / Cloreto de Sódio 0,9% 100ml
Sistema Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Fresenius Kabi Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Fresenius, Valor unitário: R$ 1,9500,
Quantidade: 300.000 bolsas/frascos, Valor total: R$ 585.000,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 06 (211321 / BR0268236 / Cloreto de Sódio 0,9% 500ml
Sistema Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Fresenius Kabi Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Fresenius, Valor unitário: R$ 2,4000,
Quantidade: 60.000 bolsas/frascos, Valor total: R$ 144.000,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 07 (36214 / BR0268236 / Cloreto de Sódio 0,9% 1.000ml
Sistema Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Fresenius Kabi Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Fresenius, Valor unitário: R$ 3,7800,
Quantidade: 15.000 bolsas/frascos, Valor total: R$ 56.700,00.
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Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 08 (211327 / BR0270092 / Glicose 5% 1.000ml Sistema
Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Fresenius Kabi Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Fresenius, Valor unitário: R$ 4,2500,
Quantidade: 6.000 bolsas/frascos, Valor total: R$ 25.500,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 09 (211328 / BR0270092 / Glicose 5% 500ml Sistema
Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Fresenius Kabi Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Fresenius, Valor unitário: R$ 2,7200,
Quantidade: 16.000 bolsas/frascos, Valor total: R$ 43.520,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 10 (37712 / BR0433293 / Hidroxietilamido 6% 500ml
Sistema Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Fresenius Kabi Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
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aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Fresenius, Valor unitário: R$ 29,5000,
Quantidade: 100 bolsas/frascos, Valor total: R$ 2.950,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 11 (211337 / BR0299675 / Manitol 20% 250ml Sistema
Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: MMH Med Comércio De Produtos Hospitalares Ltda. ME:
resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a
empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega
de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme
os documentos de análise técnica em anexo. Marca: JP, Valor unitário:
R$ 4,1600, Quantidade: 1.200 bolsas/frascos, Valor total: R$ 4.992,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: MMH Med Comércio De
Produtos Hospitalares Ltda. ME.

No que diz respeito ao item 12 (211340 / BR0303292 / Ringer + Lactato 500ml
Sistema Fechado), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Fresenius Kabi Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Fresenius, Valor unitário: R$ 2,6000,
Quantidade: 20.000 bolsas/frascos, Valor total: R$ 52.000,00.
Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à
habilitação e julgou habilitada a empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Total geral dos itens do pregão eletrônico n°: 107/2021: R$ . Nada mais tendo a
Pregão Eletrônico 107/2021 – Feas

Página 5 de 9

Feas
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 160
3° andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br

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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