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Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 15h00min, na sala do Departamento de 

Licitação, reuniu-se a o PREGOEIRO, Sr. SERGIO DOMINGOS DA SILVA e a equipe de apoio sendo o Sr. 

RENATO APARECIDO GONÇALVES e a Sra. ALESSANDRA DIAS DE BARROS CAMARGO, designada nos 

autos pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para avaliação, classificação e adjudicação dos itens: 01, 

02, 03 e 04, que foram solicitadas amostras, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, cujo o objeto 

visa a aquisição de fraldas geriátricas. As empresas CIRURGICA SAÚDE EIRELLI EPP, classificada para o item 

03 e a empresa MEDMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, classificada para o item 

04, apresentaram amostras após serem consagrada vencedoras do item, após o encerramento da sessão 

realiza em 17/03/2020, as amostras foram consideradas aceitas por atenderem as exigências do edital. A 

empresa NOSSA DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME, ficou notificada que deveria apresentar as 

amostras dos itens 01 e 02 no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da sessão à qual foi declarada vencedora 

para os itens 01 e 02 (17/03/2020). As amostras dos itens 01 e 02 da marca MAX CLEAN, foi enviada pelo 

correio conforme código de rastreamento nº OD116996626BR (comprovante anexo ao processo licitatório). O 

pregoeiro recebeu as amostras no dia 20/03/2020, portanto dentro de prazo estabelecido para apresentação das 

amostras. O pregoeiro e a equipe de apoio analisou as amostras e constataram que a marca MAX CLEAN, 

atendem as exigências do edital, ficando as empresas classificadas da seguinte forma: NOSSA DENTAL PROD. 

ODONTOLOGICOS LTDA ME, classifica e considerada vencedora para os itens 01 e 02; CIRURGICA SAÚDE 

EIRELLI EPP, classificada e considerada vencedora para o item 03 e a empresa MEDMPORT COMERCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, classificada e considerada vencedora para o item 04.  Nada mais tendo 

ocorrido, o Pregoeiro adjudicou os itens classificados as respetivas empresas, posteriormente em momento 

oportuno, será encaminhado o presente auto para autoridade superior para devida homologação. Nada mais 

tendo ocorrido a tratar a presente sessão foi encerrada, indo a presente ata assinada pelo Pregoeiro e a equipe 

de apoio. 

  

 

SERGIO DOMINGOS DA SILVA 

Pregoeiro 

 

RENATO APARECIDO GONÇALVES 

Equipe de Apoio 

 

ALESSANDRA DIAS DE BARROS CAMARGO 

Equipe de Apoio 

 


