
CONVOCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019
PROCESSO Nº 104/2019
OBJETO: Registro de Preços de Materiais de consumo de limpeza

O Pregoeiro, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral
Sul, no uso de suas atribuições legais, diante da não aprovação das amostras apresentadas
pela RECOMMED PRESTAÇÃO DE SERV. E VENDAS EIRELI, relativas aos itens 4 e 41; e
AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA., relativa ao item 23; bem como da não
apresentação das amostras pela COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME, relativas aos itens
28, 29, 37, 45, 56, 65, 66, 74, e RCV DO BRASIL EIRELI - ME, relativa ao item 11, torna
sem efeito a Adjudicação em favor das referidas empresas, conforme constou na  Ata da
sessão pública, de 10/12/2019.

Desta forma, ficam as empresas classificadas em 2º (segundo) lugar nos itens
4, 11, 23, 28, 29, 56, 65 e 66, abaixo relacionadas,  CONVOCADAS para nova sessão
pública  de prosseguimento  do pregão, a  ser  realizada no  próximo dia  13/01/2020,  às
09:30  horas,  para  negociação,     apresentação  das  amostras,  verificação  da
documentação de habilitação e demais atos continuos.

• JUVICOL SIST. PARA HIGIENE LTDA., 2º lugar no item 4;

• MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP, 2º lugar no item 11;

• PROXXIMO COM. DE PROD. E SERV. LTDA. EPP, 2º lugar no item 23;

• AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA., 2º lugar nos itens 28 e 29;

• DAVI DA M. RANGEL PROD. DE LIMPEZA ME, 2ª lugar nos itens 56, 65 e

66.

A Sessão Pública  de  prosseguimento  do  Pregão será  realizada no  Serviço  de
Suprimento do CONSAÚDE, à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Pariquera-Açu – SP.

Deverá  comparecer  à  sessão  o  mesmo  representante  credenciado  no  dia
10/12/2019, caso não seja possível, o novo representante deverá se credenciar na forma do
quanto disposto no item III do Edital.

Ao final desta nova sessão abrir-se-á  novamente nos termo do art. 4º, inciso
XVIII  da Lei  nº 10.520/2002 a possibilidade de qualquer licitante,  manifestar  imediata e
motivadamente  a  intenção  de  recorrer,  relativa  as  decisões  nela  tomadas.  A  falta  de
manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

Mais  informações  podem  ser  obtidas  através  do  e-mail:
licitacoes@consaude.org.br ou pelo Tel.: (13) 3856-9733. 

Pariquera-Açu, 06 de janeiro de 2020.

JOSÉ AUGUSTO PINTO
Pregoeiro Substº.


