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No dia sete de junho de dois mil e vinte e um, no Departamento de Licitações, localizado na Rua Dr. 
Pio Prado, nº 285, reuniu-se o Pregoeiro, Sr. SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS, EQUIPE DE 
APOIO Sra. ALESSANDRA DIAS DE BARROS CAMARGO e o Sr. RENATO APARECIDO 
GONÇALVES, e a Comissão do Departamento de Saúde, Sra. VALDETE PARECIDA MIGUEL, Sra. 
RAIRA DA SILVA DE SILOS e a Sra. EVA DE SOUZA ARAÚJO, para análise das amostras dos 
produtos solicitados no Edital do Pregão Presencial nº 015/2021. Foram solicitadas as amostras dos 
itens 01, 02, 03 e 04. A empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA., apresentou no dia 21/05/2021 amostra 
do item 01 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO; TAMANHO P – MARCA MASER SOFT e no dia 
26/05/201 apresentou a amostra do item 04 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO; TAMNHO EG – 
MARCA SLIM a qual fora considerada vencedora. A empresa LUMAR COM. PROD. 
FARMACEUTICOS LTDA., apresentou no dia 26/05/2021, amostras do dia do item 02 - FRALDA 
DESCARTAVEL ADULTO; TAMANHO M – MARCA KAIROS e item 03 - FRALDA DESCARTAVEL 
ADULTO; TAMANHO G – MARCA KAIROS, a qual fora considerada vencedora, apresentou também 
no mesmo dia amostra do item 04 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO; TAMNHO EG – MARCA 
KAIROS, a qual fora classificada em segundo lugar. Dando prosseguimento os itens foram analisados 
pelo pregoeiro, equipe de apoito e comissão do Departamento de Saúde, quanto as especificações, 
conforme solicitado no edital, em relação aos itens da empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA., foi 
constatado o que segue: o item 01 foi considerado classificado por estar de acordo com as 
especificações do edital, quanto ao item 04, o mesmo foi considerado desclassificado, devido a 
não atender as especificações do edital, as especificações do item solicitava fralda para incontinência 
urinária moderada ou superior, a embalagem da fralda da marca SLIM apresentada consta com 
incontinência urinária leve. Quanto aos itens 02 e 03 apresentado pela LUMAR COM. PROD. 
FARMACEUTICOS LTDA, todas foram desclassificadas, devido não atender a embalagem solicitada 
no edital, as embalagens apresentadas foram de pacotes com 50 unidades, contrariando o solicitado 
no edital, o edital solicita pacote com 08 unidades, essa exigência não é por acaso, a solicitação de 
pacotes pequenos foram feitas para facilitar a distribuição para o paciente e não haver fracionamento 
da embalagem. Diante da desclassificação do item 04 da empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA., a 
empresa LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA., ficou classificada em segundo lugar, a 
mesma enviou amostra do item 04, com o pacote contendo 46 unidades, ficando desclassificada por 
não atender as exigências do edital, as especificações para o item 04 é de pacote com 7 unidades. 
Portanto, a empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA., classificada em segundo lugar para os itens 02 e 03 
e a empresa MEDIMPORT COM DE PROD. HOSP. EIRELI EPP., classificada em  terceiro lugar para o 
item 04, deverão apresentar as amostras dos respectivos itens para serem analisados e posteriormente 
classificados ou desclassificados. O Pregoeiro determinou a notificação das empresas quanto ao 
resultado da análise das amostras. Nada mais tendo ocorrido a tratar a presente sessão foi encerrada, 
indo a presente ata assinada pelo Pregoeiro equipe de apoio e demais servidores que participaram da 
análise das amostras. Nada mais tendo ocorrido a tratar a presente sessão foi encerrada, indo a 
presente ata assinada pelo Pregoeiro e a equipe de apoio e os representantes do Departamento de 
Saúde e determinou a publicação da presente ata no jornal O Liberal Regional da cidade de 
Aracatuba/SP e envio de e-mail para as licitantes ausentes sobre a presente decisão de julgamento 
das amostras. 
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Equipe de Apoio 
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Diretora do Departamento de Saúde 
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Chefe de Setor 
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