ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2018
EDITAL Nº 95/2018
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de oxigênio e possíveis peças de
reposição para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta no anexo I, parte integrante do edital.
DATA DA SESSÃO: 09/07/2018
HORÁRIO: 09:00
Às nove horas dos nove dias de julho de 2018, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu, situada a Av. 13 de maio, 906, Centro, em Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, realizou-se a
sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a
documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão
Presencial em referência. Presentes o pregoeiro o Sr. José Nilton de Souza, bem como os componentes da
equipe de apoio, Taila Daiane Souza Perão e Tatiane Aparecida do Prado, que esta subscrevem. Retiraram
o Edital as sociedades empresárias licitantes, conforme descrito abaixo:
LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA
Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação da
única licitante presente. Após verificação, a empresa atendeu com o exposto no edital no item 10.3 foi
declarada credenciada. Em seguida, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo a proposta de preços e
realizou a classificação das empresas, cujo valor foi o seguinte:
LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA
Classificação Lote
Item
Código do
Nome do produto/serviço
Valor do item
produto
1
1
1
28362
Carga de O2 (Oxigênio Medicinal cilindro 15.523,66
com 1,0 M³) Oxigênio Medicina Carga de
O2 (Oxigênio Medicinal cilindro com 1,0
M³) Oxigênio Medicinal Oxigênio gasoso
medicinal grau de pureza mínima 99,5%,
símbolo O2, características físico-químicas
inodoro, insípido, não inflamável,
comburente, peso molecular31,9988,
Produto sem efeito toxilógico,
acondicionado em cilindro.
1
1
2
28363
Carga de O2 (Oxigênio Medicinal cilindro 19.364,96
com (4M³) Oxigênio Medicinal Carga de
O2 (Oxigênio Medicinal cilindro com (4M³)
Oxigênio Medicinal Oxigênio gasoso
medicinal grau de pureza mínima

Situação
Classificado

Classificado

99,5%, símbolo O2, características
físico-químicas inodoro, insípido, não
inflamável, comburente, peso
molecular31,9988, Produto sem efeito
toxilógico, acondicionado em cilindro.

1

1

3

28364

1

1

4

28365

1

1

5

28366

1

1

6

28367

Carga de O2 (Oxigênio Medicinal cilindro 43.036,56
c/ 7M³) Oxigênio Medicinal Ox Carga de
O2 (Oxigênio Medicinal cilindro c/ 7M³)
Oxigênio Medicinal Oxigênio gasoso
medicinal grau de pureza Mínima 99,5%,
símbolo O2, características físico-químicas
inodoro, insípido, não inflamável,
comburente, peso molecular31,9988,
Produto sem efeito toxilógico,
acondicionado em cilindro.
Regulador para Oxigênio Medicinal, com 4.786,29
Fluxômetro e Umidificador Regulador para
Oxigênio Medicinal, com Fluxômetro e
Umidificador
Cilindro para acondicionar gás oxigênio
5.390,21
medicinal com capacidade de 4m Cilindro
para acondicionar gás oxigênio medicinal
com capacidade de 4m³.
Carga de Gás oxigênio industrial para
8.976,79

Classificado

Classificado

Classificado

Classificado

1

1

7

28368

solda, cilindro com capacidade p Carga de
Gás oxigênio industrial para solda, cilindro
com capacidade para 10m³.
Carga de Gás CO² + Argônio para solda, 9.240,53
cilindro com capacidade para 7m Carga de
Gás CO² + Argônio para solda, cilindro
com capacidade para 7m³.

Classificado

Submetida a proposta de preços ao crivo dos representantes das licitantes e da comissão, nenhuma falha foi observada
em relação às mesmas. Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com os
licitantes classificados conforme os critérios estabelecidos no Edital.
MAPA DOS LANCES
Lote1 - Lote 001
Rodada
Inicial

1

2

Fornecedor
LOURIVAL
EQUIPAMENTOS E
GASES LTDA
LOURIVAL
EQUIPAMENTOS E
GASES LTDA
LOURIVAL
EQUIPAMENTOS E
GASES LTDA

Valor
107.389,80

Documento
Selecionado
04.183.037/0001-53 Sim

106.319,00

04.183.037/0001-53 Sim

106.319,00

04.183.037/0001-53 Sim

Ato contínuo, Procedeu-se com a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação do
licitante que ofertou o menor preço por Lote, após a apreciação dos documentos, mostrou-se em
conformidade com as exigências do Edital, a Empresa participante: LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES
LTDA .Em razão disso, o Pregoeiro resolveu adjudicar o objeto do certame para a empresa participante:
LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA vencedora lote 01, com o valor de R$:106.319,00 (cento e
seis mil, trezentos e dezenove reais). Consultado o representante da licitante como já mencionado, não
houve manifestação de intenção de recurso por parte da empresa . Os valores propostos estão inferiores
aos valores máximos estipulados para o lote do certame. Os autos seguirão para análise e homologação
pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às nove horas e
dezesseis minutos do dia nove do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (09/07/2018). Eu, Taila Daiane
Souza Perão _____________________ lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e
achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura
do mesmo.

JOSE NILTON DE SOUZA
Pregoeiro
368.930.059-20

TAILA DAIANE SOUZA
Membro
047.183.269-31

TATIANE APARECIDA DO PRADO
Membro
070.203.249-24

LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA
04.183.037/0001-53
RAU PORTO ALEGRE , 399 LICO - CEP: 85601480
- BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Francisco
Beltrão/PR
ALADIR MARIA PEDRON VANDRESEN
620.247.609-53

