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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa

Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
Pregão Eletrônico - 390/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

24/11/2022 18:37 24/11/2022 18:38 05/12/2022 18:00 08/12/2022 16:00 08/12/2022 16:01

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO
EG, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 14 KG A 16
KG, ANATÔMICA, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,
SEM FRAGRÂNCIA E MULTICAMADAS.
CAMADA DERMOPROTETORA (TECIDO NÃO
TECIDO SUAVE, DIFUSOR DE LÍQUIDO
FILTRANTE, PROTEÇÃO EXTRA DE ORIGEM
NATURAL DE ALOE VERA E VITAMINA E);
NÚCLEO DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE
UMIDADE (ULTRA ABSORVENTE, DE
ABSORÇÃO RÁPIDA, COMPOSTA POR FIBRAS
DE POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO
SUPERABSORVENTE GEL E CAMADA
ANTIVAZAMENTO); COBERTURA EXTERNA
(POLIETILENO IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL,
RESISTENTE E COM INDICADOR DE
UNIDADE); BARREIRAS LATERAIS
ANTIVAZAMENTOS REFORÇADAS (CORTE
ANATÔMICO, ALTAS, FLEXÍVEIS CONTENDO
04 FIOS DE ELASTANO); FITAS AJUSTÁVEIS
(SISTEMA REPOSICIONÁVEL, 04 FITAS,
LARGAS, REGULÁVEIS, ADERENTES,
TERMOPLÁSTICAS E REUTILIZÁVEIS);
ABSORÇÃO (SUPERIOR A 400 ML); POSSUA
LAUDO DE ABSORÇÃO MICROBIOLÓGICO,
VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA
DATA DE ENTREGA.

0,69 15.600 UN Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

24/11/2022 P.E. 390-2022 RP Fralda descartavel infantil EG.pdf

24/11/2022 Termo de Referência Complementar - Anexo 07.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

08/12/2022 - 16:29 Negociação aberta para o processo
390/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 390/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/12/2022 - 15:44 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2022 às 17:44.

12/12/2022 - 15:45 Documentos solicitados para o
processo 390/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 390/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 13:12 Documentos solicitados para o
processo 390/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 390/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0001 - Fralda descartável infantil tamanho EG, indicada para usuários de 14 kg a 16 kg, anatômica,
hipoalergênica, atóxica, sem fragrância e multicamadas. Camada dermoprotetora (tecido não tecido
suave, difusor de líquido filtrante, proteção extra de origem natural de aloe vera e vitamina E); Núcleo
de absorção e retenção de umidade (ultra absorvente, de absorção rápida, composta por fibras de
polpa de celulose, polímero superabsorvente gel e camada antivazamento); Cobertura externa
(polietileno impermeável, flexível, resistente e com indicador de unidade); Barreiras laterais
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antivazamentos reforçadas (corte anatômico, altas, flexíveis contendo 04 fios de elastano); Fitas
ajustáveis (sistema reposicionável, 04 fitas, largas, reguláveis, aderentes, termoplásticas e
reutilizáveis); Absorção (superior a 400 ml); Possua Laudo de Absorção Microbiológico, validade
mínima de 02 anos a contar da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DAMIL COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

27.250.886/0001-
88

25/11/2022 -
15:00:02

LIFE KIDS FRALDASUL 15.600 1,00 R$ 15.600,00 Sim

BARAO SUL
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

43.906.605/0001-
59

29/11/2022 -
13:59:32

LIFE KIDS LIFE KIDS 15.600 1,20 R$ 18.720,00 Sim

CASTILHOS GAMBA
CONEXOES
COMERCIO
ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA

40.738.368/0001-
76

06/12/2022 -
16:37:24

fralda eg popmais 15.600 2,15 R$ 33.540,00 Sim

Imperio Bandeiras Eireli 21.589.394/0001-
35

07/12/2022 -
12:24:55

GENÉRICA GENÉRICA 15.600 3,00 R$ 46.800,00 Sim

REVENDEDORA
CORREIA EIRELI

39.751.442/0001-
05

08/12/2022 -
09:02:54

GG Bummis/Capricho 15.600 2,00 R$ 31.200,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Imperio Bandeiras Eireli 21.589.394/0001-35 120 dias

REVENDEDORA CORREIA EIRELI 39.751.442/0001-05 60 dias

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 40.738.368/0001-76 60 dias

DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.250.886/0001-88 60 dias

BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 43.906.605/0001-59 60 dias

Lances Enviados
0001 - Fralda descartável infantil tamanho EG, indicada para usuários de 14 kg a 16 kg, anatômica,
hipoalergênica, atóxica, sem fragrância e multicamadas. Camada dermoprotetora (tecido não tecido
suave, difusor de líquido filtrante, proteção extra de origem natural de aloe vera e vitamina E); Núcleo
de absorção e retenção de umidade (ultra absorvente, de absorção rápida, composta por fibras de
polpa de celulose, polímero superabsorvente gel e camada antivazamento); Cobertura externa
(polietileno impermeável, flexível, resistente e com indicador de unidade); Barreiras laterais
antivazamentos reforçadas (corte anatômico, altas, flexíveis contendo 04 fios de elastano); Fitas
ajustáveis (sistema reposicionável, 04 fitas, largas, reguláveis, aderentes, termoplásticas e
reutilizáveis); Absorção (superior a 400 ml); Possua Laudo de Absorção Microbiológico, validade
mínima de 02 anos a contar da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

25/11/2022 - 15:00:02 1,00 (proposta) 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38

29/11/2022 - 13:59:32 1,20 (proposta) 43.906.605/0001-59 - BARAO SUL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Cancelado - Licitante não negociou. 30/12/2022 08:25:45

06/12/2022 - 16:37:24 2,15 (proposta) 40.738.368/0001-76 - CASTILHOS
GAMBA CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Valor acima da referência, licitante não negociou.
02/01/2023 15:53:47

07/12/2022 - 12:24:55 3,00 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Cancelado - Valor acima da referência, licitante não negociou.
02/01/2023 17:10:08

08/12/2022 - 09:02:54 2,00 (proposta) 39.751.442/0001-05 - REVENDEDORA
CORREIA EIRELI

Cancelado - Valor acima da referência, licitante não negociou.
02/01/2023 15:37:09

08/12/2022 - 16:14:23 0,99 43.906.605/0001-59 - BARAO SUL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Cancelado - Licitante não negociou. 30/12/2022 08:25:45

08/12/2022 - 16:14:52 0,98 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38
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08/12/2022 - 16:15:27 0,97 43.906.605/0001-59 - BARAO SUL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Cancelado - Licitante não negociou. 30/12/2022 08:25:45

08/12/2022 - 16:15:52 1,40 39.751.442/0001-05 - REVENDEDORA
CORREIA EIRELI

Cancelado - Valor acima da referência, licitante não negociou.
02/01/2023 15:37:09

08/12/2022 - 16:16:01 0,96 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38

08/12/2022 - 16:16:34 0,95 43.906.605/0001-59 - BARAO SUL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Cancelado - Licitante não negociou. 30/12/2022 08:25:45

08/12/2022 - 16:16:59 0,94 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38

08/12/2022 - 16:17:31 0,93 43.906.605/0001-59 - BARAO SUL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Cancelado - Licitante não negociou. 30/12/2022 08:25:45

08/12/2022 - 16:18:59 0,92 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38

08/12/2022 - 16:19:14 0,91 43.906.605/0001-59 - BARAO SUL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Cancelado - Licitante não negociou. 30/12/2022 08:25:45

08/12/2022 - 16:19:38 0,90 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38

08/12/2022 - 16:19:44 0,89 43.906.605/0001-59 - BARAO SUL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Cancelado - Licitante não negociou. 30/12/2022 08:25:45

08/12/2022 - 16:20:25 0,88 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38

08/12/2022 - 16:21:16 0,87 43.906.605/0001-59 - BARAO SUL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Cancelado - Licitante não negociou. 30/12/2022 08:25:45

08/12/2022 - 16:22:10 0,86 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38

08/12/2022 - 16:33:30 0,69 27.250.886/0001-88 - DAMIL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os
critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o
descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor
não tendo assim a absorção conforme o descritivo. 28/12/2022 14:06:38

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

28/12/2022 - 14:06:38 DAMIL COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

27.250.886/0001-88 Item 0001 - Fralda descartável infantil tamanho EG, indicada para usuários de 14
kg a 16 kg, anatômica, hipoalergênica, atóxica, sem fragrância e multicamadas.
Camada dermoprotetora (tecido não tecido suave, difusor de líquido filtrante,
proteção extra de origem natural de aloe vera e vitamina E); Núcleo de absorção e
retenção de umidade (ultra absorvente, de absorção rápida, composta por fibras
de polpa de celulose, polímero superabsorvente gel e camada antivazamento);
Cobertura externa (polietileno impermeável, flexível, resistente e com indicador de
unidade); Barreiras laterais antivazamentos reforçadas (corte anatômico, altas,
flexíveis contendo 04 fios de elastano); Fitas ajustáveis (sistema reposicionável,
04 fitas, largas, reguláveis, aderentes, termoplásticas e reutilizáveis); Absorção
(superior a 400 ml); Possua Laudo de Absorção Microbiológico, validade mínima
de 02 anos a contar da data de entrega.
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Desclassificação: Segue parecer da área técnica após análise da amostra:

Feito analise técnica do setor responsável, a amostra não atende os critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As características da amostra desta fralda
não esta de acordo conforme o descritivo do termo referencial. O tamanho dessa fralda é muito menor não tendo assim a absorção conforme o descritivo.

30/12/2022 - 08:25:45 BARAO SUL COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

43.906.605/0001-59 Item 0001 - Fralda descartável infantil tamanho EG, indicada para usuários de 14
kg a 16 kg, anatômica, hipoalergênica, atóxica, sem fragrância e multicamadas.
Camada dermoprotetora (tecido não tecido suave, difusor de líquido filtrante,
proteção extra de origem natural de aloe vera e vitamina E); Núcleo de absorção e
retenção de umidade (ultra absorvente, de absorção rápida, composta por fibras
de polpa de celulose, polímero superabsorvente gel e camada antivazamento);
Cobertura externa (polietileno impermeável, flexível, resistente e com indicador de
unidade); Barreiras laterais antivazamentos reforçadas (corte anatômico, altas,
flexíveis contendo 04 fios de elastano); Fitas ajustáveis (sistema reposicionável,
04 fitas, largas, reguláveis, aderentes, termoplásticas e reutilizáveis); Absorção
(superior a 400 ml); Possua Laudo de Absorção Microbiológico, validade mínima
de 02 anos a contar da data de entrega.

Desclassificação: Licitante não negociou.

02/01/2023 - 15:37:09 REVENDEDORA CORREIA
EIRELI

39.751.442/0001-05 Item 0001 - Fralda descartável infantil tamanho EG, indicada para usuários de 14
kg a 16 kg, anatômica, hipoalergênica, atóxica, sem fragrância e multicamadas.
Camada dermoprotetora (tecido não tecido suave, difusor de líquido filtrante,
proteção extra de origem natural de aloe vera e vitamina E); Núcleo de absorção e
retenção de umidade (ultra absorvente, de absorção rápida, composta por fibras
de polpa de celulose, polímero superabsorvente gel e camada antivazamento);
Cobertura externa (polietileno impermeável, flexível, resistente e com indicador de
unidade); Barreiras laterais antivazamentos reforçadas (corte anatômico, altas,
flexíveis contendo 04 fios de elastano); Fitas ajustáveis (sistema reposicionável,
04 fitas, largas, reguláveis, aderentes, termoplásticas e reutilizáveis); Absorção
(superior a 400 ml); Possua Laudo de Absorção Microbiológico, validade mínima
de 02 anos a contar da data de entrega.

Desclassificação: Valor acima da referência, licitante não negociou.

02/01/2023 - 15:53:47 CASTILHOS GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA

40.738.368/0001-76 Item 0001 - Fralda descartável infantil tamanho EG, indicada para usuários de 14
kg a 16 kg, anatômica, hipoalergênica, atóxica, sem fragrância e multicamadas.
Camada dermoprotetora (tecido não tecido suave, difusor de líquido filtrante,
proteção extra de origem natural de aloe vera e vitamina E); Núcleo de absorção e
retenção de umidade (ultra absorvente, de absorção rápida, composta por fibras
de polpa de celulose, polímero superabsorvente gel e camada antivazamento);
Cobertura externa (polietileno impermeável, flexível, resistente e com indicador de
unidade); Barreiras laterais antivazamentos reforçadas (corte anatômico, altas,
flexíveis contendo 04 fios de elastano); Fitas ajustáveis (sistema reposicionável,
04 fitas, largas, reguláveis, aderentes, termoplásticas e reutilizáveis); Absorção
(superior a 400 ml); Possua Laudo de Absorção Microbiológico, validade mínima
de 02 anos a contar da data de entrega.

Desclassificação: Valor acima da referência, licitante não negociou.

02/01/2023 - 17:10:08 Imperio Bandeiras Eireli 21.589.394/0001-35 Item 0001 - Fralda descartável infantil tamanho EG, indicada para usuários de 14
kg a 16 kg, anatômica, hipoalergênica, atóxica, sem fragrância e multicamadas.
Camada dermoprotetora (tecido não tecido suave, difusor de líquido filtrante,
proteção extra de origem natural de aloe vera e vitamina E); Núcleo de absorção e
retenção de umidade (ultra absorvente, de absorção rápida, composta por fibras
de polpa de celulose, polímero superabsorvente gel e camada antivazamento);
Cobertura externa (polietileno impermeável, flexível, resistente e com indicador de
unidade); Barreiras laterais antivazamentos reforçadas (corte anatômico, altas,
flexíveis contendo 04 fios de elastano); Fitas ajustáveis (sistema reposicionável,
04 fitas, largas, reguláveis, aderentes, termoplásticas e reutilizáveis); Absorção
(superior a 400 ml); Possua Laudo de Absorção Microbiológico, validade mínima
de 02 anos a contar da data de entrega.

Desclassificação: Valor acima da referência, licitante não negociou.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

02/01/2023 - 17:40 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

08/12/2022 - 16:07:40 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

08/12/2022 - 16:08:07 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

08/12/2022 - 16:08:07 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

08/12/2022 - 16:08:07 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

08/12/2022 - 16:08:10 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

08/12/2022 - 16:08:10 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/12/2022 - 16:24:10 Sistema O item 0001 foi encerrado.

08/12/2022 - 16:29:55 Sistema O item 0001 teve como arrematante DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 0,86.

08/12/2022 - 16:29:55 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
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08/12/2022 - 16:30:24 Pregoeiro Não comparemos nada com o valor acima da referência. FAVOR conferir os valores nos documentos do
processo, em RANKING dos itens

08/12/2022 - 16:33:30 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,69.

08/12/2022 - 16:40:28 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

12/12/2022 - 15:44:44 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2022 às 17:44.

12/12/2022 - 15:45:02 Sistema O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.

12/12/2022 - 15:45:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:46 do dia 13/12/2022.

12/12/2022 - 15:45:30 Sistema Motivo: Anexar proposta atualizada conforme ultimo lance, contendo os dados da empresa, representante
legal com cpf e dados bancários para pagamento. E catálogo do produto.

12/12/2022 - 15:50:58 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 13:12:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 30/12/2022.

16/12/2022 - 13:12:16 Sistema Motivo: Solicito amostra do item - a empresa tem até 10 dias úteis para apresentação da amostra, caso
contrário a empresa será desclassificada. Deverá ser entregue na Av Paraguassú 1881, 3 andar,
departamento de compras e licitações. Não serão aceitos amostras entregues em outros locais.

28/12/2022 - 14:04:25 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

28/12/2022 - 14:04:25 Sistema Motivo: Licitante atendeu à diligência.

28/12/2022 - 14:06:38 Sistema O fornecedor DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item
0001 pelo pregoeiro.

28/12/2022 - 14:06:38 Sistema Motivo: Segue parecer da área técnica após análise da amostra: Feito analise técnica do setor responsável,
a amostra não atende os critérios conforme termo de referencia, sendo assim não favorável. As
características da amostra desta fralda não esta de acordo conforme o descritivo do termo referencial. O
tamanho dessa fralda é muito menor não tendo assim a absorção conforme o descritivo.

28/12/2022 - 14:06:38 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA. com lance de R$ 0,87.

28/12/2022 - 14:07:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:08 do dia 28/12/2022.

28/12/2022 - 14:07:57 Sistema Motivo: Negociar valor. Não compraremos nada com o valor acima da referência. FAVOR conferir os valores
nos documentos do processo, em RANKING dos itens.

30/12/2022 - 08:25:45 Sistema O fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. foi desclassificado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

30/12/2022 - 08:25:45 Sistema Motivo: Licitante não negociou.

30/12/2022 - 08:25:45 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante REVENDEDORA CORREIA EIRELI com lance de R$ 1,40.

30/12/2022 - 08:36:48 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 02/01/2023.

30/12/2022 - 08:36:48 Sistema Motivo: Negociar valor. Não compraremos nada com o valor acima da referência. FAVOR conferir os valores
nos documentos do processo, em RANKING dos itens.

02/01/2023 - 08:33:46 F. REVENDEDORA
CORRE...

Negociação Item 0001: Bom dia, para etender a expecificação de absorção, o preço de referência fica
inexequível.

02/01/2023 - 08:34:23 F. REVENDEDORA
CORRE...

Negociação Item 0001: Nosso produto atende a especificação mas estamos nosso melhor preço.

02/01/2023 - 15:36:11 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

02/01/2023 - 15:36:11 Sistema Motivo: Conforme informado no chat, licitante não irá negociar o valor do item.

02/01/2023 - 15:37:09 Sistema O fornecedor REVENDEDORA CORREIA EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

02/01/2023 - 15:37:09 Sistema Motivo: Valor acima da referência, licitante não negociou.

02/01/2023 - 15:37:09 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CASTILHOS GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA com lance de R$ 2,15.

02/01/2023 - 15:38:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:39 do dia 02/01/2023.

02/01/2023 - 15:38:28 Sistema Motivo: Negociar valor. Não compraremos acima da referência.

02/01/2023 - 15:50:01 F. CASTILHOS GAMBA ... Negociação Item 0001: Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor

02/01/2023 - 15:53:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

02/01/2023 - 15:53:33 Sistema Motivo: Valor acima da referência, licitante não negociou.

02/01/2023 - 15:53:47 Sistema O fornecedor CASTILHOS GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA foi
desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

02/01/2023 - 15:53:47 Sistema Motivo: Valor acima da referência, licitante não negociou.

02/01/2023 - 15:53:47 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Imperio Bandeiras Eireli com lance de R$ 3,00.

02/01/2023 - 15:56:49 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:57 do dia 02/01/2023.

02/01/2023 - 15:56:49 Sistema Motivo: Negociar valor.

02/01/2023 - 16:17:42 F. Imperio Bandeiras Eireli Negociação Item 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro, poderia informar por gentileza qual o valor de referencia do
item, pois não identifiquei. E após verificado identificamos que conseguiremos sim abaixar o valor proposto,
só precisamos saber o valor de referencia.

02/01/2023 - 16:20:56 Pregoeiro Boa tarde, Valor de referência deste produto é de R$ 0,69.

02/01/2023 - 16:43:40 F. Imperio Bandeiras Eireli Negociação Item 0001: Lamentamos informar que não conseguiremos chegar a esse valor de referencia.
Agradecemos a atenção.

02/01/2023 - 17:09:41 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

02/01/2023 - 17:09:41 Sistema Motivo: Conforme informado no chat, licitante não irá negociar o valor do item.

02/01/2023 - 17:10:08 Sistema O fornecedor Imperio Bandeiras Eireli foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

02/01/2023 - 17:10:08 Sistema Motivo: Valor acima da referência, licitante não negociou.
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02/01/2023 - 17:10:35 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 02/01/2023 às 17:40.

02/01/2023 - 17:44:54 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente
Nome Alterado em

Jaimara Gadis 23/12/2022 - 08:56:43

Murilo Mattevi Brehm 23/12/2022 - 09:03:38

Mudanças de Equipe de Apoio
Nome Alterado em

Eliana Aparecida Comassetto Drey 23/12/2022 - 08:56:43

Gilmar José Jobim 23/12/2022 - 08:56:43

Eliana Aparecida Comassetto Drey 23/12/2022 - 09:03:38

Gilmar José Jobim 23/12/2022 - 09:03:38

Rafael Ughini Dos Santos

Pregoeiro

Eliana Aparecida Comassetto Drey

Apoio

Gilmar José Jobim

Apoio


