íPERO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

·.
Processo: 33/2021
Pregão: 12/2021
Objeto:
"CONTRAT AÇ ÃO DE E MPRESA PARA P R ESTAÇÃO DE SE RVIÇ OS DE LOCAÇÃO DE
CONCENTRADORES DE OXIGÊNI O "

PREÂMBULO
No dia 23 de Março de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se na PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO, na
sala de licitações, sito a AV SANTA CRUZ, 355, Centro, a Pregoeira, Senhora CASSIA DE SOUSA MELO , e a
Equipe de Apoio, Senhores ALINE DO NASCIMENTO SANTOS, BEATRIZ C RISTINA G ODOY, L ÚCIO
GO NÇALVES DA SILVA FILH O e NATHALlA CARVALH O FIUZA, para a Sessão Pública do Pregão em
epígrafe.

CREDENC IAMENTO
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecido pelo interessado presente, visando à
comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do
Licitante, na seguinte conformidade:
CÓDIGO

95737

EMPRESA
WH ITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

REPRESENTANTE

CAROLINE

DA SILVA OLIVEIRA

Em seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação
estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da
Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de
execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os
Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos
incisos VIII e lX do artigo 4° da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.
Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta• de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A
seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:
ITEM : 0001 - Concentrador de o x igênio com indicador visual de porcentagem de pureza, indicador de
alarme vi s ual e sonoro, fluxo var iável de O, 5 a 5 litros/minuto a limentação de 220 vol ts ou 110
vo l ts,

60 HZ , consumo de energia menor q ue 300w com rodizios e a lças para fácil a movime ntaç ão ;
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(copo umidificador), cateter nasa l de
traqueos tomia com tubo extensor (qua nd
Encerrado

s i l icone

ou máscara

de

~

oxigenoterapi a

ou máscara

de

FASE: PROPOSTAS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
FASE : NEGOCIAÇÃo
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA•

R$ 350,0000

0 , 00%

09:34:13

R$ 350,0000

0 ,00% 09:34:36

Melhor Of erta

R$ 350 , 0000

0 , 00%

Vencedor

09:34:39

Selecionado

ITEM: 0002 - Concentrador de oxigênio com fluxo va ri ável de 1,0 a 10 litros/mi nuto a l imentação de
220 volts ou 110 volts, 60 HZ, cons umo de energ ia menor que 600w com r odízios e alças para fá c i l a
movimentação; função de micronebul ização integrada. Descartávei s incl usos: Umidi ficador de
oxigênio de 250m1 (copo umidif i cador) , cateter nasal de silicone ou máscara de oxigenoter apia ou
máscara de tr aqueos tomia com tubo extensor quando necessário. Deverá acompanhar um cilindro de 4 a
lOm' com regulador de pressão
Encerrado
FASE: PROPOSTAS
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA

09:34 : 53

Sem Proposta

09 : 34 :58

Deserto

FASE: ENCERRAMENTO 00 ITEM

ITEM: 0003 - Ci l i ndro de l m3 de a l umínio ou ferro com carrinho de t ransporte, válvula reg uladora e
fl uxometro. Descart áveis i nclusos: Umi dificador, cat eter nasa l de s i licone ou máscara de
traqueostomia com tubo extensor quando necessário .
Encer rado
FASE: PROPOSTAS
WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAI S LTDA

09 : 35:33

Sem Proposta

09 : 35 : 36

Deserto

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

ITEM : 0004 - CPAP Automático . Equipamento' de pressão positi va de 4 a 20 cmH20, com regularização
automática das pressões, com a liv io de expiratório, com cartão de memóri a , rampa de O a 45mi n,
bivol t , com umidificador própri o e respectiva câmara. Composto de bolsa de t ransporte, cab o de
a l imentação, filtro hipoalergên ico e manual . Acessórios : traqueia de silicone de l ,BOm; máscaras
nasa l ou f ac i a l , a qual se acopl e me l hor a fa ce do paciente em s il icone com s uporte e fixação.
Base de umidificação a coplada s e n
Encerrado
FASE: PROPOSTAS
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

Pfffelt ur• de lperó
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09 : 35 : 21

Sem Propost a

09 : 35:26

Deserto
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CLASSIFICAÇÃO
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor,
assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA

VALOR

CLASSIFICAÇÃO

ITEM: 0001 - Concentrador de oxigênio com indicador visual de porcentagem de pureza, indicador de
alarme visual e sonoro, fluxo variável de 0,5 a 5 litros/minuto alimentação de 220 volts ou 110
volts, 60 HZ, consumo de energia menor que 300w com rodízios e alças para fácil a movimentação;
função de micronebulização integrada.
(copo

umidificador),

cateter

nasal

Descartáveis inclusos:
de

silicone

ou

Umidificador de oxigênio de

máscara

de

oxigenoterapia

ou

250ml

máscara

de

traqueostomia com tubo extensor (quand
Encerrado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

R$ 350,00

1° Lugar

Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o d ire i to de preferência.

_NEGOCIAÇÃO
Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço obtido, abaixo
especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no
processo de licitação.
EMPRESA

MENOR VALOR

ITEM: 0001 - Concentrador de oxigênio
alarme visual •

com~

VALOR NEGOCIADO

sonoro , fluxo variável de 0,5 a 5 litros/minuto alimentação de 220 volts ou 110

volts, 60 HZ, consumo de energia menor que 300w com rodizios e
função de micronebulização integrada.
(copo

SITUAÇÃO

indicador visual de porcentagem de pureza, indicador de

umidifioador) ,

cateter

nasal

Descartáveis inclusos:
de

silicone

ou

máscara

alças para fácil a movimentação;

Umidificador de oxigênio de 250ml
de

oxigenoterapia

ou

máscara

de

traqueostomia com tubo extensor (quand
WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS

R$ 350 , 00

R$ 350 , 00 Preço Aceitável

HABILITAÇÃO
Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de
habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.
Os documentos de habilitação examinadQs e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e
pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à ·disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:
ITEM 0001

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA ........ .

R$ 350 , 00 .. .. .. .... .. .. Vencedor

ITEM 0002

R$ 0 , 00 .. ............. Deserto

ITEM 0003

., 0 , 00 ....•......•. .. 0••·~
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ITEM 0004

R$ O, 00 ............... Deserto

VALOR TOTAL ADJUDICADO POR FORNECEDOR
R$ 0 , 00.
WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA R$ 189 . 000,00.
VALOR TOTAL DO PREGÃO R$ 189 . 000,00 .

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultado, o Licitante declinou do direito de interpor recurso e a Pregoeira adjudicou todos os
itens do objeto deste Pregão.
ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da
Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

ASSINAM:
LICITANTES

PREGOEIRO/EQU IPE DE APOIO

~dlOv~~~
CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA
RG:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 35820448021303

~eh_
b
souSA

CASSIA DE
Pregoeira

'WúJfi--

MELO

NATHALIA CARV ALHÕ FIUZA
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