
ATA DE PREGÃO Nº. 019/2019 - SRP 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 09 horas, na Prefeitura Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações, a Pregoeira e a Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº.438/2019, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação 

realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº.019/2019, destinada ao Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras de 

materiais ambulatoriais, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. As empresas: CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - EPP e MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP participaram desta licitação, por seus representantes, que se credenciaram de acordo com o exigido no Edital, apresentando, 

juntamente com os envelopes contendo as propostas e a documentação. Portanto, restando habilitadas a dar lances.  
 

 NOME REGISTRO 

Empresa: CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - EPP 21.112.395/0001-94 

Representante: Ilfredo Ricardo Blank RG 2077271456 
 

 NOME REGISTRO 

Empresa: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP 91.083.212/0001-35 

Representante: Fernando Klos RG 4083013856 
 

Juntamente com os envelopes n° 1 Proposta e n° 2 Documentos de habilitação os interessados, por si ou por seus representantes, declaram formalmente na presente 

ata, sob pena de punição, de que cumprem todos os requisitos de habilitação. Abertos os envelopes das propostas, cumpridas as formalidades legais, restaram 

classificadas, a dar lances, as empresas supra. Assim, cada item solicitado teve o seguinte resultado: 
 

ESPECIFICAÇÃO 
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - 

EPP 

MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

LOTE 01, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

637,20 782,50 

1ª Rodada  624,45 

2ª Rodada 611,96 599,72 

3ª Rodada 587,73 575,97 

4ª Rodada  - sem negociação - 575,97 

 

ESPECIFICAÇÃO 
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - 

EPP 

MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

LOTE 02, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

4.120,00 5.435,00 



1ª Rodada  4.037,60 

2ª Rodada 3.956,84 3.877,71 

3ª Rodada 3.800,15 3.724,15 

4ª Rodada – sem  negociação - 3.724,15 

 

ESPECIFICAÇÃO 
MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP  

CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA 

- EPP 

LOTE 03, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

30.298,50 31.423,70 

1ª Rodada  29.692,53 

2ª Rodada 29.098,67 28.516,70 

3ª Rodada 27.946,37 - 

Sem negociação 27.946,37 - 

 

ESPECIFICAÇÃO 
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - 

EPP 

MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

LOTE 04, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

181,45 212,00 

1ª Rodada  - 

Sem negociação 181,45  

 

ESPECIFICAÇÃO 
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - 

EPP 

MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

LOTE 05, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

10.055,50 13.024,40 

1ª Rodada  9.854,39 

2ª Rodada 9.657,30 9.464,15 

3ª Rodada 9.274,87 9.089,37 

4ª Rodada 8.907,58 - 



5ª Rodada – sem  negociação 8.907,58  
 

 

ESPECIFICAÇÃO 
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - 

EPP 

MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

LOTE 06, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

918,00 1.932,00 

1ª Rodada  899,64 

2ª Rodada 881,64 - 

3ª Rodada – sem negociação 881,64  

Ocorrência:  
 

 

ESPECIFICAÇÃO 
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - 

EPP 

MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

LOTE 07, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

2.053,68 2.752,60 

1ª Rodada  2.012,60 

2ª Rodada 1.972,35 1.920,00 

3ª Rodada  1.881,60 - 

4ª Rodada – sem negociação 1.881,60  
 

 

ESPECIFICAÇÃO 
MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

LOTE 08, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

3.809,00 

Negociação 3.732,00 

Sem negociação  
 

ESPECIFICAÇÃO 
MK PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

LOTE 09, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição 

constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 
4.882,30 



ORÇAMENTO. 

Negociação 4.784,65 

Encerrada a fase de lances, declara-se vencedora do certame: a empresa MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP nos seguintes lotes: LOTE 

01 - com o valor global de R$ 575,97 (quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos); LOTE 02 - com o valor global de R$ 3.724,15 (três mil 

setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos); LOTE 03 - com o valor global de R$ 27.946,37 (vinte e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete 

centavos); LOTE 08 - com o valor global de R$ 3.732,00 (três mil setecentos e trinta e dois reais); LOTE 09 - com o valor global de R$ 4.784,65 (quatro mil 

setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); e, a empresa CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA – EPP nos seguintes lotes: LOTE 04 - com o 

valor global de R$ 181,45 (cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos); LOTE 05 - com o valor global de R$ 8.907,58 (oito mil novecentos e sete reais e 

cinqüenta e oito centavos); LOTE 06 - com o valor global de R$ 881,64 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos); e LOTE 07 - com o valor 

global de R$ 1.881,60 (um mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). Questionado e alertado das conseqüências do não cumprimento do contrato, os 

representantes das empresas vencedoras declaram expressamente na presente ata que tem plenas condições de cumprir o contrato pelos valores ora cotados. Passou-

se, então, à verificação dos documentos exigidos para a habilitação. Após a abertura e conferência dos envelopes DOCUMENTO pela PREGOEIRA, e pela 

EQUIPE DE APOIO, constatou-se que as empresas vencedoras apresentaram todos os documentos de acordo com o Edital, restando habilitadas. Ficam as empresas 

vencedoras intimadas para apresentar no prazo de até dois dias úteis contados desta data, nova planilha1, com distribuição de forma igualitária, entre os itens que compõe 

os lotes, da redução no preço final, nos termos dispostos no ponto X.1.2. do edital. A empresa CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA – EPP, por seu representante, 

requereu fosse apenas registrado na presente ata que o vencedor do Lote 02 não apresentou a AFE para saneantes em nome da empresa licitante. A empresa MK 

PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – EPP, por seu representante, requereu fosse apenas registrado na presente ata que não consta no alvará de saúde 

da empresa CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA – EPP a liberação para comercialização de medicamentos. Registra-se que as empresas participantes do PREGÃO 

não manifestaram interesse em recorrer acerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento. Razão pela qual é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito 

Municipal, com a sugestão de que a licitação seja homologada e o seu objeto adjudicado. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, 

que vai devidamente assinada pelos representantes das empresas, pregoeiro e equipe de apoio. 

 
 

_________________________________ ____________________________________ 

PREGOEIRO INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO 

Cleonice Teresinha de Almeida 
 

Alessandra Reis da Silveira 

________________________________________ ________________________________________________ 

INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - EPP 

Vivian da Silva Ribeiro  Ilfredo Ricardo Blank 

  

_____________________________________________  

MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP  

Fernando Klos  

  

 

                                         
1 A nova planilha poderá ser encaminhada para o e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br 
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