
Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS REFERENTES AO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 10/2017

PREGÃO PRESENCIALN.o 9/2017

Aos dezessete dias do n1ês de n1arço do ano de 20 17 (dois mil e dezessete), às 09:00 h, reUniraIll-Se

na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, a Pregoeira, Sra. Jaqueline Stein,

designada pela Portaria n.o 302, de agosto de 2016, e as integrantes da COlnissão Especial de

Avaliação de An10stras, designada pela Portaria n.o 013/2014, para proceder à análise e julgaInento

das an10stras, elll conformidade com o Edital do proceditnento licitatório en1 epígrafe, que ten1 por

objeto a formalização de Ata de Registro de Preços paI.a contratação de empresa para eventual

fornecilnento de fraldas geriátricas e fraldas infantis, descartáveis, para auxílio a lnunÍcipes

atendidos pela Secretaria de Saúde do Município de !vlercedes, durante o exercício de 2017,

confonne especificações técnicas constantes do Anexo I (Tenllo de Referência) do instrulnento

convocatório. Participaram do certaIne as empresas AGUIA FABRICAÇÃO E CO!vlÉRCIO DE

PRODUTOS PROIvfOCIONAIS LTDA - 1\1E, CNPJ: 19.163.81010001-97 (doravante: AGUIA);

ASSUNÇÃO & IvfORETTO LTDA - EPP, CNPJ: 08.219.262/0001-53 (doravante: ASSUNÇÃO);

V. S. DUTRA - COMUNICAÇÃO E INFORl\tlATICA LTDA - ME, CNPJ: 08.706.886/0001-03

(doravante: VS); TVSOiv1 COIvfERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS ElRELI - ivIE, CNPJ:

18.563.813/0001-55 (doravante: TVSOM); IR1\1ÃOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA - IvIE, CNPJ: 12.403.480/0001-10 (doravante: IRMÃOS); PHARlvlED COl\lIERCIO E

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ: 20.138.626/0001-76

(doravante: PHARl\1ED); EFETIVE PRODUTOS �1ÉDICOS-HOSPITALARES LTDA - IvlE,

CNPJ: 11.101.480/0001-01 (doravante: EFETIVE); M M WEBER & CIA LTDA - EPP, CNPJ:

78.081.262/0001-15 (doravante: WEBER); JARDlIvl COSMÉTICOS LTDA - IvfE, CNPJ:

23.720.752/0001-22 (doravante: JARDI!v1); CARMELLE COMERCIAL LTDA, CNPJ:

07.846.404/0001-40 (doravante: CARMELLE); CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL LTDA.

EPP, CNPJ: 76.345.370/0001-22 (doravante: CICAVEL); HIDRi\IvlED COIvlÉRCIO DE

PRODUTOS 1\1ÉDICOS HOSPITALARES, CNPJ: 03.712.351/0001-13 (doravante: HIDRAMED).

Os licitantes interessados foram convocados a participar da presente sessão, confonne publicações

constantes do Diário Oficial do Mlmicípio (Jornal O Presente, en1 14/03/2017, edição 4391, página

36) e Diário Eletrônico do Ivlunicípio (eln 14/03/2017, edição 1248). A presente sessão é motivada

pelo fato de que algul11as en1presas, vencedoras de itens relativos ao proceditnento licitatório en1

epígrafe, tiveran1 suas an10stras recusadas pela Comissão de Avaliação de Alnostras. Consultando a

Ata original de sessão, identificou-se que as licitantes classificadas eln segundo lugar para os itens

05, 06 e 07 ofertaranl produtos de marca diferente àquelas sugeridas/referenciadas no Edital. As

licitantes foraln devidamente convocadas a encanlÍnhar as aInostras do produto ofertado pelas

mesn1as na proposta de preços, sendo que a presente sessão visa proceder à avaliação, pela

con1petente COlnissão, das amostras encaminhadas. Assim sendo, a relação de itens para avaliação é

a seguinte: a) ITEl\II 05: segundo lugar, licitaIlte Innãos Esser; b) ITEM 06: segundo lugar, licitante

Jardin1 Coslnéticos; c) ITEIvl 07: segundo lugar, licitaIlte Jardim Cosméticos. Abe11a a sessão,

verificou-se que nenhum representaIlte de elnpresa compareceu para acolllpanhar os trabalhos. O

parecer técnico elaborado pela COluissão Especial de Avaliação encontra-se em anexo, e contigura

se COlno parte integnmte desta Ata. Após os trabalhos da referida Comissão, verificou-se o que

segue: a) aprovou a mnostra apresentada para o itenl 05; b) aprovou a mnostra apresentada para o

iteln 06; c) aprovou a amostra apresentada paI'a o iten1 07. Assin1 sendo, a pregoeira declarou

vencedoras e adjudicatárias as elnpresas classificadas eln segundo lugar para os Itens 05, 06 e 07 do

procedinlento licitatório en1 questão, sendo que a docun1entação de habilitação das referidas

licitantes já foi devidmnente avaliada eln opol1uno lnOlnento. Finda a sessão e nada mais havendo a
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constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada confornle vai assinado por todos.

Conlissao Especial de Avalia£ao de AlTIOstras:
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PARECER TECNICO

ANALISE DE Al\tl0�TRAS RELATIVAS AO PREGÂO PRESENCIAL N.o 9/2017

A Con1issào Especial de Avaliac;ào de Alnostras, designada pela Portaria n.o 013/2014,

instada a avaliar as aInostras relativas ao Pregào Presencial n.o 9/2017, apresentadas pelas

licitantes classificadas em segundo lugar para os itens abaixo indicados, exara seu parecer

conclusivo na fonna que segue:

Item 05

Licitante: Innàos Esser Comercio de Alimentos Ltda. - IvIE, CNPJ: 12.403.48010001-10

CONCLUSAO: AMOSTRAAPROVADA

Iteln 06

Licitante: Jardim Coslneticos Ltda. - ME, CNPJ: 23.720.752/0001-22

CONCLUSÂO: AMOSTRAAPROVADA

Itent 07

Licitante: Jardinl Cosmeticos Ltda. - ME, CNPJ: 23.720.752/0001-22

CONCLUSÂO: AMOSTRAAPROVADA

Cumpre destacar que as aInostras apresentadas foratn avaliadas atraves de cOlnparac;öes feitas

conl produtos relativos às marcas sugeridas/referenciadas no Ivlemorial Descritivo do Edital.

As marcas sugeridas/referenciadas no edital correspondem àquelas que melhor têm satisfeito

as necessidades de utilizac;ào nas Unidades de Saude e por nlunicipes que porventura

necessiteln dos materiais. Desta forma, os lnateriais e suas nlarcas ofe11adas pelas

participantes deveriaIn ser de qualidade igual e/ou superior às referenciadas/sugeridas, 0 que

efetivatnente ocorreu, no caso das atnostras apresentadas.

Mercedes, 1 7 de marc;o de 201 7.
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