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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/AMS–IS/2021 
Processo Administrativo nº. I – 20.048/2021 
Tipo: Menor preço por lote. 
 
 
OBJETO:  Registro de preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar / 
produtos para a saúde / insumos em geral,conforme Anexo I do Edital. 
 
 

ATA DE JULGAMENTO DA AMOSTRA/DOCUMENTOS  
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2022, ás 8:30, no auditório desta Autarquia, 
reuniram-se o responsável pelo Almoxarifado Sr. Ronaldo de Moraes Fonseca e o Sr Diogo 
Zillig Baran e a Sra Denize Zillig Silva Baran, do setor de suprimentos para a analise das 
amostras apresentada(s) pela(s) empresa(s) classificada(s) no referido Pregão, quem tem 
por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar / 
produtos para a saúde / insumos em geral, para atender as necessidades da Autarquia 
Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra (AMS-IS, devidamente autorizado pelos ditames 
da lei Federal nº 10.520/2002 e 8.666/1993. 

Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada pela necessidade de análise das 
amostras dos produtos ofertados. 

Iniciada a reunião, constatou-se o recebimento tempestivo das amostras/documentos. 
Passando a análise das amostras e documentos, constatou-se as seguintes ocorrências, 
quais possuem caráter DESCLASSIFICATORIO :  

BIOSANTEC COM. DE ART. HOSPITALRES LTDA  (14.365.009/0001-00) para(s) o(s): 
LOTE 04 (R) - Não apresentou amostras dos itens 02, 03, 06, 08, para os itens 18 e 24 RMS 
divergente. 

CIRUROMA COMERCIAL LTDA  (05.515.873/0001-50) para(s) o(s): LOTE 34 (A)  - não 
apresentou amostras/documentos; LOTE 34 (R) - não apresentou amostras/documentos. 

DOCTORMED COMERCIAL EIRELI  (30.322.475/0001-65) para(s) o(s): LOTE 07 (R) - não 
apresentou RMS referente aos itens 04 e 09, para os itens 07, 08 e 14 apresentou amostra 
de fabricante diferente do ofertado; LOTE 09 (R) - os itens 14 a 16 não são de EVA; LOTE 
14 (R) - itens 09, 37, 38 e 39 apresentou amostra de fabricante diferente do ofertado, para 
os itens 43 a 46 a amostra não possui CUFF e RMS divergente, itens 40 e 41 não possuem 
reservatório; LOTE 28 (R) - itens 01 a 07 não possuem protetor de mordedura, via de 
aspiração gástrica e aba de fixação de dispositivo. 

FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTATOS LTDA  (30.535.468/0001-41) para(s) 
o(s): LOTE 10 (A)  - não apresentou amostras/documentos; LOTE 18 (A)  - item 04 
apresentou amostra de fabricante diferente do ofertado, item 06 dimensão superior ao 
solicitado em edital. 

L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  (22.687.351/0001-55) para(s) 
o(s): LOTE 03 (R) - itens 01, 02, 03, 04 e 09 não apresentou amostras, itens 05 a 08 
amostra de fabricante diferente do ofertado; LOTE 05 (R) - item 09 não apresentou amostra; 
LOTE 10 (R) - não apresentou amostras/documentos; LOTE 15 (R) - itens 09,10, 11, 12, 13 
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e 21 não apresentou amostra; LOTE 30 (R) - não apresentou amostras; LOTE 31 (R) - não 
apresentou RMS; 

MEDICAL.COM DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI  (36.146.166/0001-68) para(s) o(s): 
LOTE 18 (R) - item 05 não atende pediatria, item 06 não apresentou amostra, item 08 
amostra de fabricante diferente do ofertado, itens 01, 05 ,06, 07 e 08 RMS divergente. LOTE 
24 (R) - item 05 não apresentou amostra 

OKEY MED DIST. DE MEDICAMENTOS HOPS. E ODON. IMP. E EXP EIRELI 
(11.311.773/0001-05) para(s) o(s): LOTE 01(A)  - itens 01 a 04 as amostras não contem 
duplo sistema de trava; LOTE 04 (A)  - itens 21 a 28 a amostra não possuem identificação 
colorida para diferenciação de calibre; LOTE 06 (A)  - o item 01 não possui conector loer lock 
e o não possui injetor que dispense o uso de agulha para que se mantenha fechado;  

PONTUAL COMERCIAL EIRELI  (01.854.654/0001-45) para(s) o(s): LOTE 09 (A)  - itens 14 
a 16 não são de EVA; LOTE 14 (A)  - item 09 apresentou amostra diferente do ofertado; 
LOTE 28 (A)  - itens 01 a 07 não possuem protetor de mordedura, via de aspiração gástrica 
e aba de fixação de dispositivo. 

Os demais produtos/documentos apresentado atende o descritivo/solicitado estabelecido no 
edital, sendo estes aprovados. 

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 
 
 

Ronaldo de Moraes Fonseca 
 
 
 

Diogo Zillig Baran 
 
 
 

Denize Zillig Silva Baran 


