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COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 055/CPB/2020
Processo nº : 0204/2020
Objeto : Aquisição de macas e mochos, para atender ao Comitê Paraolímpico Brasileiro em diversos eventos, conforme especificações do anexo I.

Às 10:30:29 horas do dia 09 de Outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivo(s)
membro(s) da equipe de apoio: Carlos Roque Abrahão, Claudio Marques Mergulhão e Rogerio Lovantino da Costa, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 892000801002020OC00051. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Propostas

Desistência

Lances Ofertados

Descrição : AQUISICAO MOBILIARIO MED.HOSP.SEM NOTIF/REG.ANVISA, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, (DESCRICAO
DETALHADA, VIDE EDITAL)
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Menor Valor : 39.996,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 20451726000239 - salutem comercio de moveis hospitalares eireli

Propostas Entregues : 3

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 3

Propostas Classificadas : 3

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : EM NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ADJUDICO O OBJETO DESTE CERTAME À EMPRESA:
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 20.241.726/0002-39 PELO VALOR TOTAL DO LOTE DE R$ 39.996,0000 (TRINTA E NOVE MIL
E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa

salutem comercio de moveis
hospitalares eireli 1 Salutem 40.000,0000 06/10/2020 00:00 Classificada classifico o item

BIOSANTEC COMÉRCIO DE
ARTIGOS HOSPITALARES
LTDA

2

Mex Maca
Profissional
Dobrável
D72

68.500,0000 09/10/2020 00:00 Classificada classifico o item

LOGGEN PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI 3

MEX MACA
DOBRÁVEL -
D72 /
ME05061A13
MOCHO
SEM ENC

84.400,0000 08/10/2020 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 65.068,0000 09/10/2020 10:51:39 Válido e confirmado
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Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Licitantes

Chat

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Licitante Valor Data/Hora Situação

salutem comercio de moveis hospitalares eireli 39.996,0000 09/10/2020 11:13:55 Válido e confirmado

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

salutem comercio de moveis
hospitalares eireli Negociação 39.996,0000 09/10/2020

11:15 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada
na fase interna desta licitação.

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

salutem comercio de moveis hospitalares
eireli

28/10/2020
15:36 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências

contidas no edital.

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante

FOR0069 EPP 14.365.009/0001-00 BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

FOR0979 EPP 20.451.726/0002-39 salutem comercio de moveis hospitalares eireli

FOR0262 Outros 24.980.102/0001-89 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

De Para Mensagem Data/Hora

Sistema
BEC/SP TODOS Sessão Pública Aberta. 09/10/2020

10:30:29

Pregoeiro TODOS Bom dia senhores Licitantes! 09/10/2020
10:30:46

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, iniciamos a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico - Nº 055/CPB/2020 nas condições especificadas no
Edital.

09/10/2020
10:30:55

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas. 09/10/2020
10:31:01

Pregoeiro TODOS Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes: 09/10/2020
10:31:06

Pregoeiro TODOS

INFORMATIVO:
Participação em procedimento licitatório
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato
de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com
o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização
criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br).

09/10/2020
10:31:17

Pregoeiro TODOS

CONDUTA
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat
dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se
ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO
RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.

09/10/2020
10:31:24

Pregoeiro TODOS O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO
(dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-

09/10/2020
10:31:32
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2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

Pregoeiro TODOS Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6 - item II, o encaminhamento da
proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame.

09/10/2020
10:31:46

Pregoeiro TODOS Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas do objeto em Edital,
eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.

09/10/2020
10:31:53

Pregoeiro TODOS ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 09/10/2020
10:31:58

Pregoeiro TODOS
A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado
no Sistema CAUFESP

09/10/2020
10:32:07

Pregoeiro TODOS
Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP.
Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa"
no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.

09/10/2020
10:32:19

Pregoeiro TODOS
Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para
habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar
de forma imediata logo após solicitada por esta comissão.

09/10/2020
10:32:26

Pregoeiro TODOS Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação. 09/10/2020
10:32:36

Pregoeiro TODOS Procederemos agora à análise das propostas. 09/10/2020
10:32:46

FOR0069 Pregoeiro Bom Dia a todos 09/10/2020
10:33:02

Pregoeiro TODOS A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa de Lances temos a considerar que: 09/10/2020
10:35:51

Pregoeiro TODOS Srs Licitantes, a fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes daremos início à fase de lances, favor ficarem atentos
ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.

09/10/2020
10:36:01

Pregoeiro TODOS
A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a
fase de lances será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três
minutos.

09/10/2020
10:36:08

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat, a redução mínima entre lances será
ofertada sobre o valor total do Item na seguinte conformidade:

09/10/2020
10:36:27

FOR0069 Pregoeiro Srs Pregoeiros, saliento que no Edital consta como Item 1 e Item 2 , não sendo solicitado que a compra seria por Lote dos dois itens,
preço ofertado sim mas proposta não

09/10/2020
10:36:38

Pregoeiro TODOS

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução mínima
de: 
Lote único R$ 500,00 (quinhentos reais)
Formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.

09/10/2020
10:36:42

Pregoeiro TODOS Srs(as) Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o valor total do lote previstos no termo de
referência.

09/10/2020
10:36:56

Pregoeiro TODOS É possível corrigir um lance enviado por engano? 09/10/2020
10:37:43

Pregoeiro TODOS
Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá
ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível
alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.

09/10/2020
10:37:59

Pregoeiro FOR0069 Para dirimir seu questionamento senhor licitante, favor atentar ao subitem 3.2, na qual apresenta preço total do lote. 09/10/2020
10:40:24

Pregoeiro TODOS Iniciaremos a etapa de lances 09/10/2020
10:42:09

Sistema
BEC/SP TODOS Propostas analisadas. 09/10/2020

10:42:15

Pregoeiro TODOS Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes!!! 09/10/2020
10:42:33
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Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para o item 1 09/10/2020
10:42:49

FOR0262 Pregoeiro Sr pregoeiro, a marca Salutem não atende a nenhum dos itens constantes do lote. 09/10/2020
10:46:11

FOR0262 Pregoeiro Sr pregoeiro, por se tratar de um lote de 2 itens, o FOR0069 não mencionou a marca e modelo do item 2, não dá para saber se atende
ao descritivo.

09/10/2020
10:47:49

Pregoeiro TODOS Senhores, vamos dar andamento na fase de lances, logo após faremos o julgamento do catálogo do produto. 09/10/2020
10:48:03

FOR0979 Pregoeiro Só vale ressaltar que sou fabricante e faço em qualquer medida, inclusive possuo ANVISA da MACA . 09/10/2020
10:48:11

FOR0262 Pregoeiro Capacidade para 500kg na maca e 135 para o mocho vocês não fabricam!!! 09/10/2020
10:48:50

Pregoeiro TODOS Senhores, solicitamos que continuem ofertando os lances, deixamos para o julgamento do catálogo no momento oportuno! 09/10/2020
10:49:17

FOR0979 Pregoeiro De novo fabrico de qualquer medida e capacidade de peso 09/10/2020
10:49:44

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes, continuem ofertando seus lances, peço que acautelem suas manifestações! 09/10/2020
10:50:07

FOR0262 Pregoeiro Não possui Anvisa de um item que não é de fábrica produzido dessa maneira, e sim ESPECIAL. 09/10/2020
10:50:13

FOR0979 Pregoeiro Caso não esteja de acordo vai ter seu momento especifico para falar nao agora! 09/10/2020
10:50:42

FOR0979 Pregoeiro Só se atende na etapa de lance ! 09/10/2020
10:51:05

Pregoeiro TODOS Senhores, eu exijo que acautelem suas manifestações! 09/10/2020
10:51:20

Pregoeiro TODOS Esta é a etapa de lances! 09/10/2020
10:51:43

Pregoeiro TODOS Peço que apresente suas melhores ofertas! 09/10/2020
10:52:41

Pregoeiro TODOS Não perca a oportunidade de fornecer para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se tornar um de nossos parceiros!!! 09/10/2020
10:52:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 09/10/2020 - 10:57:49 09/10/2020

10:58:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. 09/10/2020

10:58:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Iniciada a fase de negociação. 09/10/2020

10:58:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 001:
AQUISICAO DE MOBILIARIOS MEDICOS HOSPITALARES SEM NOTIF/REG.ANVISA
Menor proposta: R$ 40.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

09/10/2020
10:59:00

FOR0262 Pregoeiro Sr pregoeiro, só uma dúvida, não estou querendo tumultuar o certame. O licitante pode se identificar antes dos lances acabarem? 09/10/2020
10:59:14

Pregoeiro TODOS
Senhores licitantes, faremos da seguinte maneira: Primeiro negociarei com o primeiro colocado, logo após, solicitarei apenas o catálogo
do produto, em atendimento ao subitem 1.2 do edital, sendo que este catálogo será analisado pela equipe técnica do Comitê
Paralímpico Brasileiro. Sendo assim passaremos as demais fases.

09/10/2020
10:59:21

Pregoeiro FOR0979 Senhor licitante, esta é a sua melhor oferta? 09/10/2020
11:00:42

FOR0262 Pregoeiro Pois todos aqui, inclusive o Sr. e vossa administração, já sabemos que o FOR 0979 é a Salutem. 09/10/2020
11:00:56

FOR0262 Pregoeiro Isso poderia ocorrer? O tribunal de Contas estaria de acordo com essa situação? 09/10/2020
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11:01:15

Pregoeiro FOR0262 Senhor licitante, o sistema BEC disponibiliza o inserção da marca no cadastramento da proposta, não podemos supor que a marca
informada seja do próprio fabricante. Podendo ter mercado, para vários representantes da marca.

09/10/2020
11:06:15

Pregoeiro TODOS Daremos continuidade senhores licitantes, peço que apresentem seus questionamentos no momento oportuno. 09/10/2020
11:07:12

Pregoeiro FOR0979 Senhor licitante FOR0979, esta é a sua melhor oferta? 09/10/2020
11:07:41

FOR0262 Pregoeiro Sim, mas o licitante deixou claro que é fabricante, isso está correto? 09/10/2020
11:09:54

FOR0979 Pregoeiro bom dia sr. pregoeiro essa é minha melhor oferta 09/10/2020
11:10:37

FOR0979 Pregoeiro deixei por R$ 39.
996,00

09/10/2020
11:11:30

FOR0979 Pregoeiro corrigindo 39.996,00 09/10/2020
11:11:48

Pregoeiro FOR0979 Senhor licitante FOR0979, peço que oferte no sistema BEC este desconto. 09/10/2020
11:12:41

FOR0979 Pregoeiro OK 09/10/2020
11:13:38

Pregoeiro FOR0979 Senhor licitante, agradecemos a sua oferta! 09/10/2020
11:14:42

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 09/10/2020

11:15:00

Pregoeiro FOR0979 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 39.996,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada
na fase interna desta licitação.

09/10/2020
11:15:46

Sistema
BEC/SP TODOS

Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. 
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 

09/10/2020
11:15:54

Pregoeiro TODOS Senhor licitante, peço que nos encaminhe neste momento, apenas seu catálogo, cumprindo o subitem 1.2 do edital. 09/10/2020
11:17:04

Pregoeiro FOR0979 Senhor licitante FOR0979, peço que nos encaminhe neste momento, apenas seu catálogo, cumprindo o subitem 1.2 do edital. 09/10/2020
11:17:28

FOR0979 Pregoeiro ok. um momento 09/10/2020
11:19:41

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_3.pdf". 09/10/2020
11:23:37

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_4.pdf". 09/10/2020
11:23:48

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes, a equipe técnica deste Comitê Paralímpico Brasileiro irá analisar minuciosamente o catálogo enviado, sendo assim
suspenderemos a sessão pública para análise da documentação, na qual retornaremos às 14h00 do dia 09/10/2020.

09/10/2020
11:32:15

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 09/10/2020 11:33:30. 09/10/2020
11:33:30

Pregoeiro TODOS Motivo: Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação, na qual retornaremos às 14h00 do dia 09/10/2020. 09/10/2020
11:33:30

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 09/10/2020 14:00:00 09/10/2020
11:33:30

Sistema TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 09/10/2020

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPdclzDo3Q0thRzYBuOUNGrw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPp15zx0soXVuu5cx1WMUMQA%3d%3d
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BEC/SP 14:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 09/10/2020
14:00:18

Pregoeiro TODOS Boa tarde senhores licitantes! 09/10/2020
14:01:20

FOR0069 Pregoeiro Boa Tarde 09/10/2020
14:01:42

Pregoeiro TODOS Vamos dar continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 055/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital. 09/10/2020
14:01:44

Pregoeiro FOR0979 Prezado FOR0979, o Comitê Paralímpico Brasileiro possui um centro de Treinamento que atendem atletas desde a iniciação ao alto
rendimento.

09/10/2020
14:02:20

Pregoeiro FOR0979 Tratando-se de atletas de alto rendimento onde o peso corporal pode chegar a três dígitos, mais a força aplicada pelo profissional da
área médica deve suportar a capacidade solicitada descrita no termo de referência, sendo assim está característica é indispensável.

09/10/2020
14:02:26

Pregoeiro FOR0979 Ressaltamos que este Comitê tem como obrigação realizar aquisições com o melhor custo benefício, garantindo o princípio da
vantajosidade e economicidade.

09/10/2020
14:02:35

Pregoeiro FOR0979 De acordo com a avalição realizada pela área técnica sobre o catálogo apresentado, restaram dúvidas quanto à capacidade de
quilograma suportado pela maca.

09/10/2020
14:02:48

Pregoeiro FOR0979 Desta forma, solicitamos uma visita presencial as instalações de vossa empresa a fim diligenciar o equipamento com o intuito de
comprovação se material ofertado as exigências editalícias.

09/10/2020
14:03:12

Pregoeiro FOR0979 Desta forma, aguardamos a sua manifestação diante da solicitação. 09/10/2020
14:04:11

FOR0979 Pregoeiro Sr. Pregoeiro uma boa tarde! 09/10/2020
14:06:06

FOR0979 Pregoeiro Não tem nenhum problema em relação a isso, posso mandar uma amostra ao Comitê Paralímpico sem nenhum custo. 09/10/2020
14:08:03

Pregoeiro FOR0979 Pois bem senhor licitante, desta maneira solicitamos o envio da amostra ao Comitê, para a execução da diligência necessária. 09/10/2020
14:14:20

FOR0979 Pregoeiro OK. Preciso de um prazo pra a fabricação do mesmo! 10 dias 09/10/2020
14:15:58

Pregoeiro TODOS
Solicitamos que o envio do material seja realizado até o dia 23/10/2020, para a execução das diligências. O relatório dos teste
realizados será publicado no site do CPB. Sendo assim suspenderemos esta sessão pública e retornaremos no dia 28/10/2020 às 14
horas.

09/10/2020
14:19:21

FOR0979 Pregoeiro Ok. 09/10/2020
14:20:12

Pregoeiro TODOS Documentos disponíveis para visualização. 09/10/2020
14:21:47

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 09/10/2020 14:22:04. 09/10/2020
14:22:04

Pregoeiro TODOS Motivo: Suspenderemos esta sessão pública e retornaremos no dia 28/10/2020 às 14 horas, para a execução das diligências
necessárias.

09/10/2020
14:22:04

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 28/10/2020 14:00:00 09/10/2020
14:22:04

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 28/10/2020

14:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 28/10/2020
14:00:23

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, Boa tarde!! 28/10/2020
14:00:38

Pregoeiro TODOS Retornamos a Sessão Pública Pregão Eletrônico Nº 055/CPB/2020, nas condições especificadas no Edital. 28/10/2020
14:00:50

Pregoeiro TODOS Informamos que recebemos da empresa provisoriamente vencedora, as amostras conforme solicitadas em Edital, sendo analisada e 28/10/2020



28/10/2020

7/9

aprovada pela Coordenação de Fisioterapia do Comitê Paralímpico Brasileiro. 14:01:26

Pregoeiro TODOS O relatório da análise, encontra-se disponível para visualização dos licitantes no site: www.cpb.org.br, ou através do link:
https://www.cpb.org.br/transparencia/atas.

28/10/2020
14:01:35

Pregoeiro TODOS
Sendo assim, passemos a análise de Habilitação.
Para tanto informamos os demais Licitantes, que poderão consultar as informações cadastrais da Licitante provisoriamente vencedora,
utilizando opção disponibilizada no próprio sistema no Link “Ficha Cadastral Licitante”.

28/10/2020
14:01:48

Pregoeiro FOR0979 Senhor Licitante FOR 0979, favor encaminhar aos documentos de Habilitação, constante nos subitens: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, do
item IV do Edital.

28/10/2020
14:02:13

Pregoeiro FOR0979 Senhor Licitante FOR 0979: Favor, avisar o término do envio dos documentos. 28/10/2020
14:03:15

FOR0979 Pregoeiro ok pode deixar! 28/10/2020
14:06:54

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_5.pdf". 28/10/2020
14:12:17

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_6.pdf". 28/10/2020
14:12:27

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_7.pdf". 28/10/2020
14:12:35

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_8.pdf". 28/10/2020
14:12:44

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_9.pdf". 28/10/2020
14:12:50

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_10.pdf". 28/10/2020
14:13:00

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_11.pdf". 28/10/2020
14:13:05

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_12.pdf". 28/10/2020
14:13:11

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_13.pdf". 28/10/2020
14:13:17

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_14.pdf". 28/10/2020
14:13:24

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_15.pdf". 28/10/2020
14:13:32

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_16.pdf". 28/10/2020
14:13:38

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_17.pdf". 28/10/2020
14:13:46

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_18.pdf". 28/10/2020
14:13:55

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_19.pdf". 28/10/2020
14:14:04

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_20.pdf". 28/10/2020
14:14:44

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_21.pdf". 28/10/2020
14:14:53

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_22.pdf". 28/10/2020
14:15:11

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_23.pdf". 28/10/2020
14:15:20

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_24.pdf". 28/10/2020

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPi6RgTFsbmqkbpdkkjnnYRA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwP4X2cCPyVDQ7ren%2bJwjY72w%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPw3m4JPn2PJtVXO%2fg5nX64w%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPRgezg1cK%2bOPFHIXCgLb79Q%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPYRSZhhc6buIH2QCpJ%2fvyGQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPZqC6dWQnOOClQiS4%2bbqCRg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwP0mbedJTobRd2irksxJR%2bnA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwP20q%2fLdJlSvdaKcxzGMVIbw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPZ13VbUX0Q%2b3xwgP7XvdknA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPOG8uG4rSai3bjCZRG8%2brFg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPjVeiiqgcvvSPi5dTbOAjYA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPtByfZKxjBKp3Rcd8pYvZ7Q%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwP3pZK92CFMbAAfWFLhvxC8A%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPdEVmT27Oxt5Hzm%2bUzj92jg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPAMdSVlbFkKM9%2f2Wzq8QMow%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPzLbUVPBL%2fyNE8p9Bi2ihoQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPUzcJaQX1OZvmoFAzi3z2sQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwP09w4W4auLYBQ35m%2fvJH4zQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPDl7dn6oLatJP5nGCZCLHig%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPt3X4D9RafUdyhbsSyE%2fafA%3d%3d
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14:15:28

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_25.pdf". 28/10/2020
14:15:36

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_26.pdf". 28/10/2020
14:25:42

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_27.pdf". 28/10/2020
14:26:15

FOR0979 Pregoeiro Documentos enviados 28/10/2020
14:26:42

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, os documentos foram liberados para visualização. 28/10/2020
14:43:17

Pregoeiro TODOS Solicitamos permanecerem conectados, enquanto finalizamos a análise dos documentos. 28/10/2020
14:43:56

Pregoeiro FOR0979 FOR 0979, Favor inserir em sua proposta o valor global do Lote, ou seja a somatória dos 2 itens. 28/10/2020
14:50:51

FOR0979 Pregoeiro ok 28/10/2020
14:55:34

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_28.pdf". 28/10/2020
14:59:30

Pregoeiro FOR0979 FOR 0979, enviar a certidão simplificada da junta comercial atualizada, conforme item 4.1.4.3, alínea “a”. 28/10/2020
15:04:27

FOR0069 Pregoeiro Srs. Pregoeiros, apesar de ter passado em análise o produto ofertado pelo FOR979, gostaria de saber se a mesma possui regulagem
de altura dos pés de 54 a 85cm conforme solicitado em Edital, pois na foto do relatório de amostra não consta.

28/10/2020
15:04:44

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_29.pdf". 28/10/2020
15:09:11

Pregoeiro FOR0069
Sr Licitante, foi analisado nesta amostra o principal elemento, sendo a capacidade máxima da maca. Apontada a questão da regulagem
de altura, a empresa provisoriamente vencedora, na qual é fabricante, realizará a fabricação conforme edital. 
Caso as empresas tenham interesse em acompanhar a entrega, favor solicitar por meio do e-mail pregao@cpb.org.br.

28/10/2020
15:14:17

FOR0069 Pregoeiro Só que conforme amostra enviada para análise, não atende ao que está solicitado em edital, sendo que conforme termos de editais,
tenho que entregar o produto 100% ou mais do que o solicitado, mesmo sendo para análise

28/10/2020
15:16:53

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, os documentos foram liberados para visualização. 28/10/2020
15:17:56

FOR0262 Pregoeiro Sr Pregoeiro, a certidão Simplificada enviada foi com outro CNPJ , favor verificar. 28/10/2020
15:20:12

FOR0979 Pregoeiro

somos filial =- ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905357816, CNPJ 20.451.726/0002-39, SITUADA À: AVENIDA DONA MARIANA
CALIGIORI
RONCHETTI, 515, JARDIM PERI, SAO PAULO - SP, CEP 02650-000, COM OBJETO DESTACADO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
COM PREDOMINÂNCIA DE METAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COM
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 29/09/2017., DATADA DE: 29/09/2017.

28/10/2020
15:23:20

Pregoeiro FOR0069 Ressaltamos que embora não esteja apontado no relatório de amostra, “aprovação com a ressalva do ajuste de altura”, fica registrado
em ata desta sessão, que no recebimento da mercadoria será necessário o cumprimento do edital.

28/10/2020
15:25:58

Pregoeiro FOR0262 Senhor Licitante FOR0262, a JUCESP entregue se trata do empresa Filial, não outra empresa, conforme apontado no doc. 15 -
Contrato Social.

28/10/2020
15:27:20

Pregoeiro FOR0979 FOR 0979, favor enviar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA da junta comercial atualizada, o documento que foi enviado refere-se a FICHA
CADASTRAL SIMPLIFICADA ”.

28/10/2020
15:29:18

FOR0979 Pregoeiro O Fornecedor "salutem comercio de moveis hos" enviou o arquivo "FOR0979_30.pdf". 28/10/2020
15:31:42

Pregoeiro TODOS Documentos Liberados para visualização. 28/10/2020
15:34:36

Pregoeiro FOR0979 Senhor licitante, sua documentação encontra-se em ordem. Daremos sequência para as próximas fases. 28/10/2020
15:35:57

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPcT0MYpNyV35FCiV0jQUHxg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwP1PecITc0xDZilBUqS2CbUw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPH62o2EggetPvtNQvbNTPDg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPpsHeTu%2fypab7JlyYnZwZcg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPOF4kvyqzGadxUr0D2gZioA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMrhuYwGTpE%2fKJTbu4G3rKHiE%2bifnOTpIg9W2KblQrCwPS7l%2bX%2fiT9kg5VA2%2b7iSrvQ%3d%3d
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Pregoeiro TODOS O Licitante salutem comercio de moveis hospitalares eireli foi habilitado para o Item 1.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

28/10/2020
15:36:11

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item
e clicando no botão Ficha cadastral licitante.

28/10/2020
15:36:30

Sistema
BEC/SP TODOS 28/10/2020

15:36:30

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. 28/10/2020

15:36:30

Sistema
BEC/SP TODOS A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública. 28/10/2020

15:36:30

Pregoeiro TODOS

Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em
campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e
conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser
apenada COM IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas,
respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.
A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.

28/10/2020
15:36:44

Sistema
BEC/SP TODOS Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição. 28/10/2020

15:41:48

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Atos decisórios 28/10/2020

15:41:49

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA 28/10/2020

15:45:00

Pregoeiro FOR0979

Prezado Licitante Vencedor, 
Solicitamos entregar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação encaminhada, nesta sessão pública, bem
como a via original da planilha de preço (Proposta) com a redução obtida após a negociação, no prazo de 2 (dois) dias uteis, no
endereço:

CPB – Comitê Paralímpico Brasileiro
DEAC - Departamento de Aquisições e Contratos,
Rodovia Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo, 
De 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.

28/10/2020
15:45:41

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada. 28/10/2020
15:46:18

Licitante vencedor : salutem comercio de moveis hospitalares eireli Item : 1 Valor Negociado :
39.996,0000

Sessão Pública Suspensa

Às 11:33:31h do dia 09 de outubro de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação, na
qual retornaremos às 14h00 do dia 09/10/2020..
Às 14:00:18h do dia 09 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da
equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002020OC00051.
Às 14:22:04h do dia 09 de outubro de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspenderemos esta sessão pública e retornaremos no dia
28/10/2020 às 14 horas, para a execução das diligências necessárias..
Às 14:00:23h do dia 28 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da
equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002020OC00051.

Encerramento realizado por Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva

Considerações finais Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Agradecemos a Equipe de Apoio, sem a qual não seria possível a
realização desta Sessão Pública. Até uma nova oportunidade.

Data 28/10/2020 às 15:46:12


