
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT /

Nº Processo: 13.327.031-0)

 

     Às 09:56:10 horas do dia 15/10/2014 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). STEPHANE GERLACH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

13.327.031-0 - 2014/025/2014 que tem por objeto Contratação de empresa para aquisição

de medicamentos para todas as Unidades Penais do DEPEN/PR, nos termos dos Anexos I e

VI do edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de medicamentos: Carbamazepina, 200 mg, via de administração: oral,

portaria 334/98: C1. A disputa será pelo valor total deste item/lote.

Lote (2) - Aquisição de medicamento: Carbonato de lítio, 300 mg, via de administração: oral,

portaria 344/98: C1. A disputa será pelo valor total deste item/lote.

Lote (3) - Aquisição de medicamento:Diazepam, 10 mg, via de administração: oral, portaria

344/98: B1. A disputa será pelo valor total deste item/lote.

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/10/2014 17:10:00:649 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 30.000,00

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 37.340,00

14/10/2014 14:34:40:908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 36.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 8.771,00

14/10/2014 14:34:40:908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 8.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/10/2014 17:10:00:649 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 6.720,00

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 6.756,00

13/10/2014 16:22:19:948 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 6.756,00

14/10/2014 14:34:40:908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 6.720,00
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Lote (4) - Aquisição de medicamentos: Nimesulida, 100 mg. A disputa será pelo valor total

deste item/lote.

Lote (5) - Aquisição de medicamentos: Paracetamol, 750 mg. A disputa será pelo valor total

deste item/lote.

Lote (6) - Aquisição de medicamentos: Benzilpenicilina Benzatina, 1.200.000 UI, Pó para

suspensão injetável, frasco  ampola, diluente, 4 ml, via de administração: intramuscular. A

disputa será pelo valor total deste item/lote.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de medicamentos: Carbamazepina, 200 mg, via de administração: oral,

portaria 334/98: C1. A disputa será pelo valor total deste item/lote.

Lote (2) - Aquisição de medicamento: Carbonato de lítio, 300 mg, via de administração: oral,

portaria 344/98: C1. A disputa será pelo valor total deste item/lote.

Lote (3) - Aquisição de medicamento:Diazepam, 10 mg, via de administração: oral, portaria

344/98: B1. A disputa será pelo valor total deste item/lote.

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 15.840,00

14/10/2014 17:00:05:624 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 15.500,00

13/10/2014 16:22:19:948 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 15.840,00

15/10/2014 09:46:24:625 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 30.360,00

13/10/2014 16:22:19:948 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 30.360,00

14/10/2014 14:34:40:908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/10/2014 10:28:06:626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 17.899,50

15/10/2014 10:28:00:214 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 18.000,00

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 37.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2014 14:34:40:908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 8.750,00

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 8.771,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/10/2014 10:02:09:296 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 5.760,00

15/10/2014 10:08:43:595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 6.117,32
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Lote (4) - Aquisição de medicamentos: Nimesulida, 100 mg. A disputa será pelo valor total

deste item/lote.

Lote (5) - Aquisição de medicamentos: Paracetamol, 750 mg. A disputa será pelo valor total

deste item/lote.

Lote (6) - Aquisição de medicamentos: Benzilpenicilina Benzatina, 1.200.000 UI, Pó para

suspensão injetável, frasco  ampola, diluente, 4 ml, via de administração: intramuscular. A

disputa será pelo valor total deste item/lote.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 15/10/2014, às 10:39:01 horas, no lote (1) - Aquisição de medicamentos:

Carbamazepina, 200 mg, via de administração: oral, portaria 334/98: C1. A disputa será pelo

valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/10/2014, às 16:52:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/10/2014, às 16:52:57 horas, no lote (1) - Aquisição de medicamentos:

Carbamazepina, 200 mg, via de administração: oral, portaria 334/98: C1. A disputa será pelo

valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a documentação conforme

descrito em edital, portanto está HABILITADA. No dia 23/10/2014, às 08:54:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

15/10/2014 10:00:15:687 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 6.120,00

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 6.756,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/10/2014 10:25:16:104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 14.160,00

15/10/2014 10:26:35:032 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 14.200,00

15/10/2014 10:22:39:216 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 14.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/10/2014 10:08:56:555 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R$ 29.897,09

15/10/2014 10:04:02:720 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 29.900,00

13/10/2014 17:56:29:725 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 30.360,00

24/10/2014 Página 3 de 7



    No dia 23/10/2014, às 08:54:43 horas, no lote (1) - Aquisição de medicamentos:

Carbamazepina, 200 mg, via de administração: oral, portaria 334/98: C1. A disputa será pelo

valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 23/10/2014, às 08:54:43 horas, no lote (1) - Aquisição de medicamentos:

Carbamazepina, 200 mg, via de administração: oral, portaria 334/98: C1. A disputa será pelo

valor total deste item/lote. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA com o valor R$

17.880,00.

 

    No dia 15/10/2014, às 10:18:13 horas, no lote (2) - Aquisição de medicamento: Carbonato

de lítio, 300 mg, via de administração: oral, portaria 344/98: C1. A disputa será pelo valor

total deste item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2014,

às 16:53:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/10/2014, às 16:53:51 horas, no lote (2) - Aquisição de medicamento: Carbonato

de lítio, 300 mg, via de administração: oral, portaria 344/98: C1. A disputa será pelo valor

total deste item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a documentação conforme descrito em

edital, portanto está HABILITADA. No dia 23/10/2014, às 08:55:57 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2014, às 08:55:57 horas, no lote (2) - Aquisição de medicamento: Carbonato

de lítio, 300 mg, via de administração: oral, portaria 344/98: C1. A disputa será pelo valor

total deste item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 23/10/2014, às 08:55:57 horas, no lote (2) - Aquisição de medicamento: Carbonato

de lítio, 300 mg, via de administração: oral, portaria 344/98: C1. A disputa será pelo valor

total deste item/lote. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA com o valor R$

8.750,00.

 

    No dia 15/10/2014, às 10:14:41 horas, no lote (3) - Aquisição de medicamento:Diazepam,

10 mg, via de administração: oral, portaria 344/98: B1. A disputa será pelo valor total deste

item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2014, às 16:54:22

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/10/2014, às 16:54:22 horas, no lote (3) - Aquisição de medicamento:Diazepam,
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10 mg, via de administração: oral, portaria 344/98: B1. A disputa será pelo valor total deste

item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A empresa apresentou toda a documentação conforme descrito em edital,

portanto está HABILITADA. No dia 23/10/2014, às 08:57:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/10/2014, às 08:57:09 horas, no lote (3) - Aquisição de medicamento:Diazepam,

10 mg, via de administração: oral, portaria 344/98: B1. A disputa será pelo valor total deste

item/lote. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 23/10/2014, às 08:57:09 horas, no lote (3) - Aquisição de medicamento:Diazepam,

10 mg, via de administração: oral, portaria 344/98: B1. A disputa será pelo valor total deste

item/lote. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$

5.760,00.

 

    No dia 15/10/2014, às 10:36:25 horas, no lote (4) - Aquisição de medicamentos:

Nimesulida, 100 mg. A disputa será pelo valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/10/2014, às 11:16:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/10/2014, às 11:16:19 horas, no lote (4) - Aquisição de medicamentos:

Nimesulida, 100 mg. A disputa será pelo valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

apresentou toda a documentação conforme estabelecido em edital. No dia 23/10/2014, às

14:16:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2014, às 14:16:33 horas, no lote (4) - Aquisição de medicamentos:

Nimesulida, 100 mg. A disputa será pelo valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de

recurso.

 

    No dia 23/10/2014, às 14:16:33 horas, no lote (4) - Aquisição de medicamentos:

Nimesulida, 100 mg. A disputa será pelo valor total deste item/lote. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIAMED - DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 14.160,00.

 

    No dia 15/10/2014, às 10:17:54 horas, no lote (5) - Aquisição de medicamentos:

Paracetamol, 750 mg. A disputa será pelo valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. No dia 21/10/2014, às 16:55:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/10/2014, às 16:55:13 horas, no lote (5) - Aquisição de medicamentos:

Paracetamol, 750 mg. A disputa será pelo valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

apresentou toda a documentação conforme descrito em edital, portanto está HABILITADA.

No dia 23/10/2014, às 08:59:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2014, às 08:59:09 horas, no lote (5) - Aquisição de medicamentos:

Paracetamol, 750 mg. A disputa será pelo valor total deste item/lote. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de

intenção de recurso.

 

    No dia 23/10/2014, às 08:59:09 horas, no lote (5) - Aquisição de medicamentos:

Paracetamol, 750 mg. A disputa será pelo valor total deste item/lote. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL CIRURGICA

RIOCLARENSE LTDA com o valor R$ 29.880,00.

 

    No lote (6) - Aquisição de medicamentos: Benzilpenicilina Benzatina, 1.200.000 UI, Pó

para suspensão injetável, frasco  ampola, diluente, 4 ml, via de administração: intramuscular.

A disputa será pelo valor total deste item/lote. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 15/10/2014, às 09:46:24 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,

no lote (4) - Aquisição de medicamentos: Nimesulida, 100 mg. A disputa será pelo valor total

deste item/lote. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou valor acima do

estabelecido em edital.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

STEPHANE GERLACH

Pregoeiro da disputa

 

MARIA TEREZA UILLE GOMES

Autoridade Competente

 

Proponentes:
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05.782.733/0001-49 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

00.656.468/0001-39 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA

00.203.590/0001-50 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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