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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00033/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº048/2022 de 14/02/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei 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 082/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00033/2022. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para a futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis (infantis e
geriátricas) e suplementos alimentares visando atendimento e cumprimento das ordens judiciais expedidas em favor
dos usuários do SUS, bem como demais demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora/MG, tendo em
vista No dia 25/10/2022 o portal do gov.br apresentou instabilidade. Tendo em vista que nesta data fora o último dia
para inclusão das razões recursais a empresa Medisul ficou prejudicada, conforme descrito por ela em email enviado
ao setor. Desse modo, considerando os princípios da isonomia, impessoalidade e transparência, comunicamos que
reabriremos a sessão para retornar a fase de intenção de recursos para os itens 3 e 33. Sendo assim, a empresa que
manifestou interesse poderá inserir suas razões.

Item: 3
Descrição: Suplemento nutricional
Descrição Complementar: Componentes: Lactase, Concentração: 10.000 Fcc,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 48,7600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 33
Descrição: Suplemento nutricional
Descrição Complementar: Componentes: Amido De Milho, Componentes Adicionais: C/ Ou S/ Sabor,
Apresentação: Pó, Em Sachê,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 13 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25,8500 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA, pelo melhor lance de
R$ 12,3500 e a quantidade de 13 Unidade .

Histórico
Item: 3 - Suplemento nutricional

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 11/11/2022 14:41:54 Volta de Fase para Intenção de Recurso

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 33 - Suplemento nutricional

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 11/11/2022
14:41:54 Volta de Fase para Intenção de Recurso

Registro de
intenção de

17/11/2022
09:25:14

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E
NUTRICIONAIS LTDA CNPJ/CPF: 29504519000199. Motivo: Pede similar ao Cubitan



recurso porém o valor energético do Proline é diferente. O Cubitan é 1,28kcal/ml e o Proline é
1,37Kcal/ml. Outra questão é que o Cubitan é isento de fibr

Aceite de
intenção de
recurso

17/11/2022
10:03:38

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E
NUTRICIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 29504519000199.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

29.504.519/0001-99 17/11/2022 09:25 17/11/2022 10:03 Aceito
Motivo Intenção:Pede similar ao Cubitan porém o valor energético do Proline é diferente. O
Cubitan é 1,28kcal/ml e o Proline é 1,37Kcal/ml. Outra questão é que o Cubitan é isento de
fibras e o Proline tem 0,5g/100ml.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/11/2022
14:41:54

Este pregão foi reagendado para 17/11/2022 09:00.

Sistema 11/11/2022
14:41:54

Sr(s) fornecedor(es), os itens 3 e 33 estão retornando à fase de Intenção de
Recurso.

Pregoeiro 17/11/2022
09:02:31

Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se
em: 17/11/2022 às 10:00:00.

Pregoeiro 17/11/2022
09:03:00

Bom dia Srs. Licitantes!

Pregoeiro 17/11/2022
09:03:24

Sou a pregoeira Poliana e neste momento registrarei alguns esclarecimentos:

Pregoeiro 17/11/2022
09:05:39

No dia 25/10/2022 o portal do gov.br apresentou instabilidade e ficou fora do ar
por tempo indeterminado. Na mesma data, o município de Pirapora iniciou o PE
SRP 035/2022, que também apresentou dificuldades em sua operação devido a
mesma instabilidade. Desse modo, o pregoeiro suspendeu a sessão as 12:28h,

conforme registrado em ata
Pregoeiro 17/11/2022

09:07:16
Cabe esclarecer que nesta data fora o último dia para inclusão das razões

recursais. Sendo assim, empresa Medisul ficou prejudicada, conforme descrito
por ela em email enviado ao setor

Pregoeiro 17/11/2022
09:09:54

Diante disso, considerando os princípios da isonomia, impessoalidade e
transparência, decidimos por reabrir esta sessão para retornar a fase de

intenção de recursos para os itens 3 e 33, cuja empresa Medisul registrou
intensão de recurso

Pregoeiro 17/11/2022
09:12:37

Esclarecemos ainda que este pregão ainda se encontra em fase de recurso, pois
uma vez que as razões recursais não foram inseridas para os itens 03 e 33, o

pregoeiro ficou impossibilitado de decidi-lo
Pregoeiro 17/11/2022

09:17:51
Na aba "acompanhar recurso" é possível identificar que os itens 39, 47, 56, 57

e 59 foram decididos, ficando pendentes apenas os itens 03 e 33
Pregoeiro 17/11/2022

09:22:34
Pelo exposto, justificamos a decisão de retornar a fase para registro das
intensões recursais, oferecendo à empresa que manifestou interesse em

apresentar recurso o direito de inserir suas razões, visto que será aberto novo
prazo para inserção destas.

Pregoeiro 17/11/2022
09:24:17

Esclarecemos também que, por se tratar de um pregão na forma eletrônica,
todos os atos devem ser registrado na plataforma. Dessa maneira, reitera-se a

necessidade de abertura do prazo para inclusão das razões recursais
Pregoeiro 17/11/2022

09:29:33
Quanto ao item 03, cabe esclarecer que a pregoeira que operou o pregão

inicialmente, registrou a recusa do item para a empresa SAT COMÉRCIO, em
razão da sua inabilitação, por não atender o item 9.11.2 do edital.

Pregoeiro 17/11/2022
09:31:18

A remanescente, Medisul Produtos foi recusada uma vez que o preço ofertado
estava acima do valor de referência

Pregoeiro 17/11/2022
09:32:54

Considerando que apenas as duas empresas citadas disputaram este item, não
havia outra decisão diferente do seu cancelamento

Pregoeiro 17/11/2022
09:34:50

Para MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA - Sr.
Licitante, deseja registrar alguma informação complementar?

Pregoeiro 17/11/2022
09:35:49

Para MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA - O prazo
para registro da intensão recursal se encerra as 10h

Pregoeiro 17/11/2022
09:49:46

Para MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA - .

29.504.519/0001-
99

17/11/2022
09:54:38

Bom dia Sra Pregoeira. Gostaria de pedir a desclassificação do item 35. Pois dei
um lance errado e não consigo fornecer pelo valor vencido.

Pregoeiro 17/11/2022
09:57:03

Para MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA - Sr.
Licitante, as informações complementares solicitadas são sobre os itens 03 e 33

que foram reabertos para intenção de recursos



Pregoeiro 17/11/2022
10:04:48

Para MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA - A intensão
foi aceita. Fique atento ao prazo para inclusão das razões recursais

Pregoeiro 17/11/2022
10:05:32

Agradecemos a participação e compreensão de todos

Pregoeiro 17/11/2022
10:05:42

Esta sessão será encerrada

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 11/11/2022
14:41:54

No dia 25/10/2022 o portal do gov.br apresentou instabilidade. Tendo em vista que
nesta data fora o último dia para inclusão das razões recursais a empresa Medisul
ficou prejudicada, conforme descrito por ela em email enviado ao setor. Desse
modo, considerando os princípios da isonomia, impessoalidade e transparência,
comunicamos que reabriremos a sessão para retornar a fase de intenção de
recursos para os itens 3 e 33. Sendo assim, a empresa que manifestou interesse
poderá inserir suas razões. Reagendado para: 17/11/2022 09:00

Alteração equipe 11/11/2022
16:37:28

Pregoeiro Anterior: 01395870632-POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS . Pregoeiro
Atual: 09030792671-THIAGO DE SOUZA MATOS . Justificativa: decidir recurso da
empresa

Alteração equipe 17/11/2022
08:59:58

Pregoeiro Anterior: 09030792671-THIAGO DE SOUZA MATOS . Pregoeiro Atual:
01395870632-POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS . Justificativa: retornar a fase

Abertura do prazo 17/11/2022
09:02:31

Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Reabrir
prazo recursal em razão da indisponibilidade do sistema no dia 25/10/2022

Fechamento do
prazo

17/11/2022
09:02:31

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2022 às
10:00:00.

Data limite para registro de recurso: 22/11/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 25/11/2022.
Data limite para registro de decisão: 02/12/2022.

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 10:07 horas do dia 17 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS
Pregoeiro Oficial

KAREN PASSOS DE ABREU
Equipe de Apoio

RAFAEL NATIVIDADE DE JESUS
Equipe de Apoio
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