ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 225/2020
Aos sete dias do mês de janeiro de 2021, às 09:00 horas, reuniu-se a Pregoeira e a equipe de
apoio abaixo relacionada, para a sessão do Pregão Presencial nº 225/2020, tendo como objeto
a aquisição de material de limpeza, utilidades para copa e cozinha, e EPI, para atender às
necessidades das unidades Básicas em Saúde e a Rede Municipal de Ensino do Município de
Nova Lima.
Os itens 76 e 79, das licitantes WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME e TAINNAH
TALLULAH ESTANISLAU SILVA respectivamente, estavam acima do valor de referência. Como
nenhum representante compareceu à sessão, os itens foram FRACASSADOS.
As licitantes abaixo relacionadas deverão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a sessão,
fornecer amostras, dentro das condições especificadas, para avaliação. Todas os itens deverão
ser entregues em suas embalagens originais, devidamente identificados com nome da
empresa, número do pregão, número e descrição do item, quantidade entregue e a marca.
As amostras deverão ser entregues no Núcleo de Nutrição, a Rua José Ribeiro da Fonseca n°
71, Centro, no horário de 07:30h às 16h30min, contato 31 3541-4372. As amostras serão
avaliadas pelo setor de Serviço Integrado de Assistência à Saúde do Servidor - SIASS.
Serão avaliados: CA, a conformidade com a descrição do item no edital e teste do item para
avaliar a segurança oferecida ao usuário.
TERCEIRO COLOCADO: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA
Item

Descrição

Valor
Unit.
074 Óculos de proteção com lentes em policarbonato e tratamento anti- R$7,30

riscos. Abas laterais de proteção. Armação preta e hastes reguláveis.Com
acompanhamento de cordão de segurança
TERCEIRO COLOCADO: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
Item

Descrição

Valor
Unit.
075 Bota de PVC injetado, na cor branca, cano médio, com forro interno em R$37,18

poliéster e solado com desenho anti-derrapante. Resistente. Utilizado
para proteção dos pés em nos locais úmidos ou encharcados, produtos
químicos, ácidos e solventes. Numeração de 33 a 44
TERCEIRO COLOCADO: ALMEIDA E DAMASCENO COMÉRCIO LTDA ME
Item

Descrição

Valor
Unit.

078 Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, R$10,15

confeccionado em pvc branco nas dimensões aproximadas de
comprimento total 100 cm e largura total 70 cm. Resistente. Para
proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso
de água. Tamanho único.
TERCEIRO COLOCADO: WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI
Item

Descrição

Valor
Unit.
080 Luva térmica, forma polegar e palma da mão, confeccionada em silicone R$12,25

resistente, para uso em cozinha industrial, utensílios aquecidos, bem
como aplicações envolvendo assados, grelhados e frituras.
Diante do exposto não havendo mais nada a ser registrado na presente ata, a Pregoeira
declara encerrada a presente sessão, lavrando a presente ata que, lida e achada conforme,
vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelo Licitante que permaneceu presentes até
o fim da sessão.
Que, não havendo mais nada a ser registrado na presente ata, a Comissão de Pregão dá por
encerrada esta sessão. Nova Lima-MG, 07 (sete)/janeiro/dois mil e vinte e um.
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