MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ata 2
Processamento licitação nº 032/2017 – Pregão Presencial nº 023/2017 – Processo Administrativo nº 2338/2017
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 9h30min, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe
de Apoio, designados pela Portaria 470/2017, para os procedimentos inerentes à licitação em epígrafe. Recebidos,
mediante protocolo, os invólucros nº 01 e nº 02. Declarado encerrado o prazo para recebimento de invólucros contendo
proposta e/ou documentos. Manifestaram interesse neste certame as seguintes empresas: TOTAL HEALTH
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 12.069.550/0001-46;
FRALDAS CK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 00.681.516/0001-49; e JARDIM
COSMÉTICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob. nº 23.720.752/0001-22. Credenciaram-se para representar as empresas
as seguintes pessoas: Milton João Dalmuth, portador do RG nº 8039687028 SSP/PC RS, inscrito no CPF sob nº
638.004.460-49, residente na Rua Antônio Busnello, 98, apto. 01, 99700-00 Erechim RS, pela empresa Jardim
Cosméticos; Fernando de Oliveira Furtado, portador do RG nº 9025248338 SSP/PC RS, inscrito no CPF sob nº
484.724.250-53, residente na Rua Albion, 402, apto. 1003, Bairro Partenon, 90530-010, Porto Alegre RS, pela
empresa Fraldas CK; e Regis Luan Cardoso de Souza, portador do RG nº 3089025765 SSP/DI RS, inscrito no CPF
sob nº 018.117.790-00, residente na Rua Duque de Caxias, 447, Centro, 99700-000, Erechim RS, pela empresa Total
Health. Nenhuma manifestação contrária ao credenciamento. As licitantes Total Health e Jardim Cosméticos
apresentaram a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado, comprovando sua condição de ME/EPP ,
mas a licitante Fraldas CK não comprovou condição de ME/EPP, podendo por isso ofertar propostas somente para os
itens 05 a 08, destinados a ampla concorrência; as três licitantes apresentaram a declaração de cumprimento dos
requisitos habilitatórios. Abertos os invólucros de nº 01 e analisados seus conteúdos restou o seguinte: a) a licitante
Fraldas Ck atendeu o solicitado no edital com referência à proposta, restando proposta classificada; b) a licitante Total
Health teve suas amostras reprovadas, pois não apresentou o solicitado nos subitens 5.8.7 e 5.8.8 do edital, segundo o
Parecer Técnico da Secretaria da Saúde; não apresentou o laudo de absorção para nenhum item, desatendendo a alínea
“c” do subitem 5.2 do edital; não apresentou o laudo microbiológico para o item 01, desatendendo a alínea “b” do
subitem 5.2 do edital, restando proposta desclassificada; a licitante Jardim Cosméticos apresentou os laudos
microbiológicos e de absorção emitidos por laboratório não credenciado na Anvisa, desatendendo as alíneas “b” e “c”
do subitem 5.2 do edital, restando proposta desclassificada. Nenhuma manifestação contrária às propostas. Os preços
propostos, os valores negociados e os valores finais constam nas tabelas abaixo:
Tabela 1: Sessão de lances dos itens da cota de 25% reservada às licitantes beneficiárias da LC 123/06

Item

01

02

03

04

Descrição

Fralda descartável infantil, TAMANHO PEQUENO,
formato anatômico, gel ultra absorvente, com barreiras
laterais antivazamento, corte anatômico e antimicol,
ajustável, confortável com polpa de celulose, gel
polímero super absorvente, elásticos nas pernas, filme de
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo
termoplástico, para crianças até 3,5 kg. Na embalagem
devem estar impressos todos os dados do fabricante, lote
e validade.
Fralda descartável infantil, TAMANHO MÉDIO, com
gel absorvente, com barreiras laterais e antivazamento,
formato anatômico e antimicol, faixa multi ajustável,
elástico nas pernas, para crianças acima de até 10 kg. Na
embalagem devem estar impressos todos os dados do
fabricante, lote e validade.
Fralda descartável infantil, TAMANHO GRANDE, com
gel absorvente, com barreiras laterais e antivazamento,
formato anatômico e antimicol, faixa multi ajustável,
elástico nas pernas, para crianças acima de até 10 kg. Na
embalagem devem estar impressos todos os dados do
fabricante, lote e validade.
Fralda
descartável
infantil,
TAMANHO
EXTRAGRANDE, gel ultra absorvente, com barreiras
lateral antivazamento, multi ajustável, hipoalergênica,
elástico nas pernas, formato anatômico, antimicol, para
crianças acima de 12kg; contendo agentes nutrientes e
hidratantes aplicados na camada que fica em contato
com a pele. Na embalagem devem estar impressos todos
os dados do fabricante, lote e validade.

Ocorrência

Propostas
Lances

Jardim
Cosméticos
Milton
0,45
Desclassifica
do

Total Health
Regis
0,36
Desclassificado

Propostas
Lances

0,48
Desclassifica
do

0,38
Desclassificado

Propostas
Lances

0,50
Desclassifica
do

0,42
Desclassificado

Propostas
Lances

0,55
Desclassifica
do

0,45
Desclassificado
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Tabela 2: Sessão de lances dos itens da cota de 75% destinada à ampla concorrência

Item

05

06

Descrição

Fralda descartável adulto TAMANHO
PEQUENO com as seguintes características:
camada de distribuição para rápida distribuição
do líquido, menor tempo de contato com a pele
e redução do retorno do líquido; barreiras mais
altas proporcionando muito mais segurança
contra vazamentos laterais; novo design com
núcleo de formato anatômico proporcionando
maior conforto; cobertura interior de não
tecido, que oferece maior conforto, com aloe
vera, tornando a cobertura macia ao toque da
pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e
sem o ruído típico de plástico, proporcionando
maior segurança e conforto; indicador de
umidade para maior praticidade: as duas listras
tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o
produto, controlador de odor com extrato
natural; os componentes são atóxicos e prétestados; composição: camada interna de não
tecido de fibras de polipropileno com aloe
vera, camada externa de polietileno, fibras de
celulose, polímeros superabsorventes (dry gel),
barreiras protetoras de fibras de polipropileno,
fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas
adesivas para fixação; tamanho cintura: 50 até
80 centímetros; peso: até 40 kg. Na
embalagem devem estar impressos todos os
dados do fabricante, lote e validade.
Fralda descartável adulto TAMANHO MÉDIO
com as seguintes características: camada de
distribuição para rápida distribuição do
líquido, menor tempo de contato com a pele e
redução do retorno do líquido; barreiras mais
altas proporcionando muito mais segurança
contra vazamentos laterais; novo design com
núcleo de formato anatômico proporcionando
maior conforto; cobertura interior de não
tecido, que oferece maior conforto, com aloe
vera, tornando a cobertura macia ao toque da
pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e
sem o ruído típico de plástico, proporcionando
maior segurança e conforto; indicador de
umidade para maior praticidade: as duas listras
tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o
produto, controlador de odor com extrato
natural; os componentes são atóxicos e prétestados; composição: camada interna de não
tecido de fibras de polipropileno com aloe
vera, camada externa de polietileno, fibras de
celulose, polímeros superabsorventes (dry gel),
barreiras protetoras de fibras de polipropileno,
fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas

Propostas
Negociado

1,31
1,28
Marca CK

Jardim
Cosméticos
Milton
ME
1,10
Desclassific
ado

Propostas
Negociado

1,38
1,34
Marca CK

1,15
Desclassific
ado

Ocorrência

Fraldas
CK
Fernando
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Total Health
Regis
EPP
n/c
Desclassificado

1,08
Desclassificado
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07

08

adesivas para fixação; tamanho cintura: 80 até
115 centímetros; pesos: até 70 kg.
Fralda geriátrica TAMANHO GRANDE com
as seguintes características: camada de
distribuição para rápida distribuição do
líquido, menor tempo de contato com a pele e
redução do retorno do líquido; barreiras mais
altas proporcionando muito mais segurança
contra vazamentos laterais; novo design com
núcleo de formato anatômico proporcionando
maior conforto; cobertura interior de não
tecido, que oferece maior conforto, com aloe
vera, tornando a cobertura macia ao toque da
pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e
sem o ruído típico de plástico, proporcionando
maior segurança e conforto; indicador de
umidade para maior praticidade: as duas listras
tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o
produto, controlador de odor com extrato
natural; os componentes são atóxicos e prétestados; composição: camada interna de não
tecido de fibras de polipropileno com aloe
vera, camada externa de polietileno, fibras de
celulose, polímeros superabsorventes (dry gel),
barreiras protetoras de fibras de polipropileno,
fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas
adesivas para fixação; tamanho cintura: 115
até 150 centímetros; peso: até 90 kg. Na
embalagem devem estar impressos todos os
dados do fabricante, lote e validade.
Fralda descartável adulto TAMANHO
EXTRAGRANDE
com
as
seguintes
características: camada de distribuição para
rápida distribuição do líquido, menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do
líquido; barreiras mais altas proporcionando
muito mais segurança contra vazamentos
laterais; novo design com núcleo de formato
anatômico proporcionando maior conforto;
cobertura interior de não tecido, que oferece
maior conforto, com aloe vera, tornando a
cobertura macia ao toque da pele; camada
externa toque suave dando maciez ao produto
com aparência de tecido e sem o ruído típico
de plástico, proporcionando maior segurança e
conforto; indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornam-se azuis
sinalizando a hora de trocar o produto,
controlador de odor com extrato natural; os
componentes são atóxicos e pré-testados;
composição: camada interna de não tecido de
fibras de polipropileno com aloe vera, camada
externa de polietileno, fibras de celulose,
polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras
protetoras de fibras de polipropileno, fios de
elastano, adesivos termoplásticos e fitas
adesivas para fixação; tamanho cintura: 120
até 165 centímetros; peso: acima de 90 kg. Na
embalagem devem estar impressos todos os
dados do fabricante, lote e validade.

Propostas
Negociado

1,44
1,40
Marca CK

1,20
Desclassific
ado

1,08
Desclassificado

Propostas
Negociado

1,51
1,47
Marca CK

1,25
Desclassific
ado

1,10
Desclassificado

Declarada até então vencedora dos itens 05 a 08 a licitante Fraldas CK e desertos os itens 01 a 04. O representante da
licitante Jardim Cosméticos manifesta sua intenção de apresentar recurso sobre a desclassificação de sua proposta,
alegando que apresentou os laudos microbiológico e de absorção, emitidos por laboratório credenciado na Anvisa; e o
representante da licitante Total Health manifesta sua intenção de apresentar recurso contra a desclassificação de sua
proposta, alegando que enviou os laudos microbiológico e de absorção por transportadora juntos com as fraldas e
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alegando que o pedido de impugnação ao edital de sua empresa foi protocolado dentro do prazo. Mantidos fechados e
rubricados por todos os presentes os invólucros nº 02 das licitantes Jardim Cosméticos e Total Health, não vencedoras
de nenhum item e aberto o invólucro 02 – Habilitação da licitante Fraldas CK e analisado seu conteúdo restou
constatado que apresentou todos os documentos em conformidade com o que foi solicitado no instrumento
convocatório, sendo declarada habilitada e vencedora dos itens. Aberto o prazo de até 03 (três) dias corridos para a
interposição de recursos das licitantes Jardim Cosméticos e Total Health, estando desde já intimada a licitante Fraldas
Ck para, querendo, manifestar-se sobre as razões dos recursos de suas concorrentes no prazo de 03 (três) dias corridos.
Nada mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e
representantes presentes. Sessão encerrada às 15h45min.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Vicente Alenir da Silva

Edinara Terres da Silva

Mariana dos Reis Pinto

Licitantes:

FRALDAS CK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 00.681.516/0001-49

JARDIM COSMÉTICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob. nº 23.720.752/0001-22

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº
12.069.550/0001-46
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