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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00041/2022

 
Às 09:00 horas do dia 20 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 09/2022 de 02/02/2022, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
22.29.000008142-4, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços, referente ao atendimento e acompanhamento de
pacientes insulinodependentes, para controle glicêmico, através de um Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) e
Sistema de Monitorização para Glicemia Capilar, insumos, treinamento, instalação de equipamento, atendimento de
paciente, educação continuada, gerenciamento de dados sobre o tratamento, emissão de relatório de acompanhamento,
manutenção do Cen. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1
Descrição: Glicemia - Sistema monitorização clicêmico com infusão continua de insulina
Descrição Complementar: Prestação de serviços referente ao atendimento e acompanhamento de paciente
insulinodependente para controle glicêmico, através de um Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) e sistema de
monitorização para glicemia capilar, insumos, treinamento, instalação de equipamento, atendimento de paciente,
educação continuada, gerenciamento de dados sobre o tratamento, emissão de relatório de acompanhamento,
manutenção do Centro Físico , auditória de qualidade de prestação de serviço e pesquisa de satisfação do usuário
independente
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 6.236.485,9900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5000,00

Aceito para: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., pelo melhor lance de R$
6.336.000,0000 e com valor negociado a R$ 6.191.184,0000 .

Histórico
Item: 1 - Glicemia - Sistema monitorização clicêmico com infusão continua de insulina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
26.921.908/0001-21 HOSPFAR

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
S.A.

Não Não 200 R$ 37.206,0000 R$ 7.441.200,0000 19/10/2022
16:54:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços referente ao atendimento e acompanhamento
de paciente insulinodependente para controle glicêmico, através de um Sistema de Infusão Contínua de Insulina
(SICI) e sistema de monitorização para glicemia capilar, insumos, treinamento, instalação de equipamento,
atendimento de paciente, educação continuada, gerenciamento de dados sobre o tratamento, emissão de relatório
de acompanhamento, manutenção do Centro Físico , auditória de qualidade de prestação de serviço e pesquisa de
satisfação do usuário independente 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.552.212/0002-68 ROCHE
DIABETES
CARE BRASIL
LTDA

Não Não 200 R$ 38.958,3600 R$ 7.791.672,0000 19/10/2022
15:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços referente ao atendimento e acompanhamento
de paciente insulinodependente para controle glicêmico, através de um Sistema de Infusão Contínua de Insulina
(SICI) e sistema de monitorização para glicemia capilar, insumos, treinamento, instalação de equipamento,
atendimento de paciente, educação continuada, gerenciamento de dados sobre o tratamento, emissão de relatório
de acompanhamento, manutenção do Centro Físico , auditória de qualidade de prestação de serviço e pesquisa de
satisfação do usuário independente. Procedência: Alemanha Registro no M.S.: 81414021694 (sistema de infusão de
insulina), 81414020020 (glicosímetro), 81414021692 (lanceta), 81414021672 (lancetador), 81414021687 (tiras),
81414021671/ 81414020001 (cânula/cateter) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)



Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.791.672,0000 23.552.212/0002-68 20/10/2022 09:00:06:480
R$ 7.441.200,0000 26.921.908/0001-21 20/10/2022 09:00:06:480
R$ 7.741.672,0000 23.552.212/0002-68 20/10/2022 09:04:47:133
R$ 7.391.672,0000 23.552.212/0002-68 20/10/2022 09:05:49:273
R$ 7.341.672,0000 26.921.908/0001-21 20/10/2022 09:08:39:243
R$ 7.241.672,0000 23.552.212/0002-68 20/10/2022 09:10:43:123
R$ 6.336.000,0000 26.921.908/0001-21 20/10/2022 09:11:28:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

20/10/2022
09:01:32 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 20/10/2022
09:02:06 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

20/10/2022
09:13:29 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 20/10/2022
09:13:29 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/10/2022
09:32:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES S.A., CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/10/2022
10:14:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES S.A., CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21.

Aceite de
proposta

26/10/2022
14:36:12

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES S.A., CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21, pelo melhor lance de R$ 6.336.000,0000 e
com valor negociado a R$ 6.191.184,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação de
fornecedor

27/10/2022
14:53:18

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES S.A. - CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 20/10/2022
09:00:07

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 20/10/2022

09:02:06
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 20/10/2022

09:02:06
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 20/10/2022
09:04:35

Vamos participar senhores licitantes! Ofertem seus lances

Pregoeiro 20/10/2022
09:04:52

Os valores estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 20/10/2022
09:07:50

Os valores ofertados ainda estão acima do nosso valor estimado, se não diminuírem os
lances, o item provavelmente será cancelado.

Sistema 20/10/2022
09:13:29

O item 1 está encerrado.

Sistema 20/10/2022
09:13:32

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 20/10/2022
09:16:28

Para HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - Bom dia,
solicito negociação para R$ 3.468.257,97

26.921.908/0001-
21

20/10/2022
09:17:19

Bom dia Sr. Pregoeiro, só um momento por favor.

Pregoeiro 20/10/2022
09:18:16

Para HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - ok, no
aguardo...

26.921.908/0001-
21

20/10/2022
09:20:51

Não conseguimos chegar nesse valor de R$ 3.468.257,97, conseguimos chegar no valor
estimado que é R$ 6.236.485,99.

Pregoeiro 20/10/2022
09:24:38

Para HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - Vamos
negociar um pouco mais, melhorar esse valor?

26.921.908/0001- 20/10/2022 Um momento por favor, estamos reavaliando.



21 09:27:11
26.921.908/0001-

21
20/10/2022
09:30:18

Sr. Pregoeiro, após reavaliação, conseguimos chegar a R$ 6.191.200,00, esse é nosso
mínimo.

Pregoeiro 20/10/2022
09:31:52

Para HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - ok,
obrigado pela negociação. Será solicitado neste momento a proposta adequada.

Sistema 20/10/2022
09:32:08

Senhor fornecedor HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
S.A., CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 20/10/2022
10:14:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES S.A., CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 20/10/2022
10:39:37

O processo será encaminhado para análise e emissão de parecer técnico, assim que
concluído a plataforma será atualizada e informarei com antecedência a data e horário
em que será aberta a fase de manifestação de intenção de recurso aos interessados.

Pregoeiro 26/10/2022
14:34:49

Boa tarde, processo retornou com parecer técnico favorável. Amanhã dia 27/10 a partir
das 14hs35min será aberta a fase para manifestação de intenção de recurso aos

interessados.
Sistema 27/10/2022

14:53:19
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 27/10/2022

14:53:36
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/10/2022 às

15:24:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 14/09/2022 09:01:00
Alteração equipe 14/09/2022 09:01:04

Abertura da sessão
pública 20/10/2022 09:00:06 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

20/10/2022 09:02:06 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 20/10/2022 09:13:32 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 27/10/2022 14:53:19 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 27/10/2022 14:53:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/10/2022 às 15:24:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:49 horas do dia 27 de outubro de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GILDEONE SILVERIO DE LIMA 
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS
Equipe de Apoio

Voltar   
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