
CONVOCAÇÃO

Pregão Presencial nº 028/2018
Processo nº 051/2018
Objeto: Registro de Preços de Materiais de Consumo e Acessórios de Limpeza. 

O Pregoeiro, diante da não aprovação das amostras apresentadas pelas empresas vencedoras dos
itens 1, 6, 9, 29, 34, 40, 41, 78, 80, 91, 92, 96, e 100 do certame, conforme Avaliação Técnica do Serviço de
Conservação e Limpeza e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, bem como da não apresentação da
amostra relativa ao item 87, torna sem efeito a Adjudicação dos referidos itens, constante da Ata da Sessão
Pública que ocorreu em 20/09/2018. 

Desta  forma,  ficam  as  empresas  participantes  da  licitação  CONVOCADAS  para  nova  sessão
pública do pregão, para negociação,  apresentação das AMOSTRAS e toda documentação exigida no
anexo  I  do  Edital,  iniciando-se  pela  empresa  licitante  que  ofertou  o  menor  lance  subsequente,  ou
seja, RECOMMED DIST. DE PROD. DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI para os itens 6 e 9; AMÉRICA
SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. para os itens 29, 40 e 41; JUVICOL SIST. PARA HIGIENE LTDA.
para os itens 01 e 34; e RCV DO BRASIL EIRELLI - ME para o item 100. Foram declarados fracassados os
itens 78, 80, 87, 91, 92, e 96 por não haver remanescentes classificados. 

Todas  as  licitantes  classificadas,  remanescentes,  deverão  estar  munidas  das  amostras  e
documentação,  independente  da  sua  posição  na  ordem  de  classificação  dos  itens,  sob  pena  de
desclassificação,  caso  sejam instadas  a  apresentá-las,  na  sessão  do  pregão,  obedecida  a  ordem  de
classificação no certame.

Deverá comparecer à sessão o mesmo representante credenciado no dia 20/09/2018, caso não
seja possível, o novo representante deverá se credenciar na forma do quanto disposto no item III do Edital.

A sessão pública para prosseguimento do pregão será realizada no Serviço de Suprimento do
CONSAÚDE, na Rua Pedro Bonne, 508 – Centro, Pariquera-Açu – SP, no dia 16/10/2018,  com início às
09:00 horas.

Pariquera-Açu, 09 de outubro de 2018

José Augusto Pinto
Pregoeiro


