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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 
PROTOCOLO Nº 3582/2021 
SC Nº 299/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM USO DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA  

 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Às nove horas do dia 05 de abril do ano de 2021, reuniram-se a Pregoeira Srª. Josi Pereira da 
Silva e a Equipe de Apoio, para condução dos trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 
23/2021, do tipo menor preço por item realizado através do endereço WEB 
www.licitacoes.caixa.gov.br. Credenciaram-se para o certame as seguintes empresas:  
 
04.274.988/0001-38 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
81.887.838/0007-36 PROFARMA SPECIALTY S/A 
 
Dessas duas empresas credenciadas, uma apresentou sua proposta: 
04.274.988/0001-38 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
 
Foi realizada consulta para verificar se a empresa que apresentou proposta no sítio da Caixa 
Econômica Federal encontrava-se apenada junto aos sítios:  
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx 
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/coordenadoria_de_bens_e_servi
cos__cobes/empresas_punidas/index.php?p=9255 e https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 
 
Após a consulta, a propostas da empresa foi passada para avaliação da Equipe de Apoio, pois 
não se encontrava apenada. A Equipe de Apoio e a Srª. Pregoeira verificaram as condições de 
apresentação da proposta para o item 7 (espelho do item 3), descritas no Edital, considerando 
o arquivo da proposta comercial e decidiram classificar a proposta da empresa ATIVA 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para a fase de lances, por estar dentro das exigências do edital. 
Considerando que houve proposta somente para o item 7 (espelho do item 3) iniciou-se a 
negociação com a empresa que enviou proposta. Encerrada a etapa de negociação, 
apresentou a proposta de menor valor a licitante ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com 
valor unitário de R$ 1,77 para o item 7. Passou-se à análise da documentação de habilitação, 
bem como a verificação da autenticidade das Certidões emitidas via internet. Satisfeita as 
exigências relativas à habilitação, fica declarada vencedora do certame. Finalizada a avaliação 
dos documentos de habilitação, as licitantes foram comunicadas através do sistema da Caixa 
no dia 06/04/2021 para manifestação de recursos. No decurso desse prazo não houve 
manifestação de intenção de recurso quanto ao resultado do certame. Os itens O resultado 
será encaminhado à autoridade superior para a adjudicação e homologação. Após a 
homologação, os “itens espelho” 05, 06 e 08 serão anulados, pois os respectivos itens da cota 
reservada restaram desertos, assim como os itens espelho. Nada mais havendo a tratar, a Sra. 
Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata. Eu, _________, 
secretariei a sessão e digitei a presente ata. 
 
 
 
Josi Pereira da Silva 
Pregoeira 
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