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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ (PE) FMS - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ATA DA REUNIÃO DO 

PREGÃO (PRESENCIAL - REGISTRO PREÇOS) Nº 002/2021 - PMSC, 

Nº001/2021-FMS, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002/2021-PMSC, 

Nº001/2021-FMS: 

                                   fls.1/6 

 

 

 

Às 10:00 (dez) horas do dia 18 (dezoito) do mês de janeiro do corrente ano de 

2021 (dois mil e vinte e um), foi realizada a reunião na sala das licitações da 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, para sessão do Pregão 

(Presencial - Registro Preços) Nº 002/2021 - PMSC, Nº001/2021-FMS, e 

Processo Administrativo Nº002/2021-PMSC, Nº001/2021-FMS, que tem 

como objeto o eventual fornecimento de fraldas descartável tipo geriátrica e 

suplementos para nutrição, destinado as pessoas/crianças, que necessita de 

tratamento especial de baixa renda do Município de Santa Cruz, com entrega 

parcelada, pelo período de 12 (doze) meses. 

Aberta a sessão, estando presentes, o pregoeiro Municipal, Juarez Guimarães da 

Silva, e os Membros da Equipe de Apoio, Maria Rikaelly Amaral de Souza, Marijane 

Lopes Soares, e Darley Rodrigues dos Santos, constatou-se, que o instrumento 

convocatório deste certame foi devidamente publicado no Diário Oficial do Município 

(DOM), no mural do átrio da Prefeitura e Portal da Transparência Municipal. As 

empresas: ERLANE ALVES MACÊDO LTDA - ME, (FARMAHOPE) CNPJ: 

08.928.017/0001-15, adquiriu o edital, conforme comprovantes de recebimento 

anexo aos autos do certame. Compareceu a presente sessão os licitantes: 

a) ERLANE ALVES MACÊDO LTDA, (FARMAHOPE) CNPJ: 08.928.017/0001-

15, a qual está representada por sua sócia administradora a Sra. Erlane Alves 

Macêdo, que compareceu devidamente munido de seus envelopes de habilitação e 

de proposta de preços, bem como de sua declaração de cumprimento das condições 

de habilitação e documentos necessários para comprovar sua condição de ME 

(Optante pelo Simples Nacional), nos termos do item 6 do Edital; 
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         Ultrapassada a fase de credenciamento, e apresentada a Declaração de pleno 

atendimento aos requisitos da Habilitação pela a empresa participante, passou–se, 

o Pregoeiro à abertura do envelope contendo as Propostas de Preços (valores 

unitários), conforme mapa de proposta escrita abaixo apresentada; 

MAPA DE PROPOSTAS ESCRITAS 

Item Especificações  Und  Quant 

Preço 

unitário 
máximo 
admitido 

Propostas 
Escritas 

Proposta Escrita 
“menor preço por 

item” 

LICITANTES 
 

LOTE -  FRALDA GERIATICA ADULTO  

01 

Fralda descartável, tipo geriátrica, 
unissex, para adultos, diversos 

tamanhos, M,G, EG, pacote com 30 

unidades, da Masterfral ou similar, 
com indicação de prazo de validade 

e boas práticas de fabricação. 

Pcts 
c/30 

350 47,00 47,00 ERLANE ALVES 
MACÊDO LTDA 

02 

Fralda descartável, tipo geriátrica, 
unissex, para adultos, diversos 

tamanhos, M,G, EG, pacote com 18 
unidades, da Tena Confort ou 

similar, com indicação de prazo de 
validade e boas práticas de 

fabricação. 

Pcts 
c/18 

250 42,00 42,00 ERLANE ALVES 
MACÊDO LTDA 

 

LOTE-   FRALDA GERIATICA INFANTIL  

Item Especificação Und Quant Valor 
Unitário 

Propostas 
Escritas 

LICITANTES 

03 

Fralda descartável, tipo geriátrica, 

unissex, infantil, diversos 
tamanhos, pacote com 38 

unidades, da Huggies ou similar, 
com indicação de prazo de 

validade e boas práticas de 

fabricação. 

 

Pcts 
c/38  

 

350 

 

44,00 

44,00 ERLANE ALVES 

MACÊDO LTDA 

 

LOTE-  SUPLEMENTOS PARA TRATAMENTO ESPECIAL  

Item Especificação Und Quant Valor 
Unitário 

Propostas 
Escritas 

LICITANTES 

04 

Suplemento tipo Pediasure em pó, 

para nutrição e tratamento 
especial, embalagem lata com 

900g, diversos sabores, com 

indicação de prazo de validade e 
boas práticas de fabricação. 

Lata  150 109,00 109,00 ERLANE ALVES 

MACÊDO LTDA 

05 

Suplemento tipo Pregonin Pepti, 
em pó, para nutrição e tratamento 

especial, embalagem lata com 

400g, sem sabor, com indicação 

Lata  200 162,50 162,50 ERLANE ALVES 
MACÊDO LTDA 



 

Prefeitura de Santa Cruz/PE 
CNPJ nº 24.301.475/0001-86 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

de prazo de validade e boas 

práticas de fabricação. 

06 

Suplemento tipo Fortini, em pó 
sem sabor, para nutrição e 

tratamento especial, embalagem 
lata com 400g, com indicação de 

prazo de validade e boas práticas 

de fabricação. 

lata 250 45,00 45,00 ERLANE ALVES 
MACÊDO LTDA 

07 

Suplemento tipo Supra Soy em pó, 

sem lactose, para nutrição e 
tratamento especial, embalagem 

lata com 300g,  com indicação de 

prazo de validade e boas práticas 
de fabricação. 

Lata  200 27,20 27,20 ERLANE ALVES 

MACÊDO LTDA 

 

Por fim, verificou-se que os produtos cotados pelos licitantes, ERLANE 

ALVES MACÊDO LTDA FARMAHOPE) CNPJ: 08.928.017/0001-15, para os 

itens está compatível com as especificações e consulta de preços de mercado, 

solicitada pelo edital, haja vista atende plenamente aos requisitos do edital sendo a 

mesma classificada para a etapa de lances verbais, foram as mesma classificada 

para a etapa de lance verbais; 

Dando prosseguimento ao certame, iniciou-se a fase de lances/negociação, 

conforme mapa de lance verbais abaixo apresentada; 

MAPA DE PROPOSTA DE LANCE VERBAIS 

Item Especificações  Und  Quant 

Preços 
unitário 
máximo 
admitido 

Proposta 
LANCES 
VERBAIS 

Proposta LANCE 

VERBAIS 

“menor preço por item” 

LICITANTES 
 

LOTE -  FRALDA GERIATICA ADULTO  

01 

Fralda descartável, tipo geriátrica, 

unissex, para adultos, diversos 
tamanhos, M,G, EG, pacote com 30 

unidades, da Masterfral ou similar, 

com indicação de prazo de validade 
e boas práticas de fabricação. 

Pcts 

c/30 

350 47,00 47,00 

VENCEDOR 

ERLANE ALVES MACÊDO 

LTDA 

02 

Fralda descartável, tipo geriátrica, 

unissex, para adultos, diversos 
tamanhos, M,G, EG, pacote com 18 

unidades, da Tena Confort ou 
similar, com indicação de prazo de 

validade e boas práticas de 
fabricação. 

Pcts 

c/18 

250 42,00 42,00 

VENCEDOR 

ERLANE ALVES MACÊDO 

LTDA 

 

LOTE-   FRALDA GERIATICA INFANTIL  

Item Especificação Und Quant Valor 

Unitário 

Propostas 
de lances 

LICITANTES 
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verbais 

03 

Fralda descartável, tipo geriátrica, 
unissex, infantil, diversos 

tamanhos, pacote com 38 
unidades, da Huggies ou similar, 

com indicação de prazo de 

validade e boas práticas de 
fabricação. 

 
Pcts 

c/38  

 
350 

 
44,00 

 
44,00 

VENCEDOR 

ERLANE ALVES 
MACÊDO LTDA 

 

LOTE-  SUPLEMENTOS PARA TRATAMENTO ESPECIAL  

Item Especificação Und Quant Valor 
Unitário 

Propostas 
de lances 
verbais 

LICITANTES 

04 

Suplemento tipo Pediasure em pó, 

para nutrição e tratamento 

especial, embalagem lata com 
900g, diversos sabores, com 

indicação de prazo de validade e 
boas práticas de fabricação. 

Lata  150 109,00 109,00 

VENCEDOR 

ERLANE ALVES 

MACÊDO LTDA 

05 

Suplemento tipo Pregonin Pepti, 

em pó, para nutrição e tratamento 
especial, embalagem lata com 

400g, sem sabor, com indicação 
de prazo de validade e boas 

práticas de fabricação. 

Lata  200 162,50 162,50 

VENCEDOR 

ERLANE ALVES 

MACÊDO LTDA 

06 

Suplemento tipo Fortini, em pó 
sem sabor, para nutrição e 

tratamento especial, embalagem 

lata com 400g, com indicação de 
prazo de validade e boas práticas 

de fabricação. 

lata 250 45,00 45,00 
VENCEDOR 

ERLANE ALVES 
MACÊDO LTDA 

07 

Suplemento tipo Supra Soy em pó, 
sem lactose, para nutrição e 

tratamento especial, embalagem 
lata com 300g,  com indicação de 

prazo de validade e boas práticas 
de fabricação. 

Lata  200 27,20 27,20 
VENCEDOR 

ERLANE ALVES 
MACÊDO LTDA 

 

        Encerrada a fase de lances, tendo em vista que compareceu somente uma 

única licitante foi verificado que a mesma está compatível com as especificações do 

instrumento convocatório e que o menor preço ofertado para o item encontra-se de 

conformidade com os preços de mercado; 

           Abertos os envelopes de habilitação, constatou – se, que, a empresa, 

ERLANE ALVES MACÊDO LTDA, (FARMAHOPE) CNPJ: 08.928.017/0001-15, 

atendeu todos os requisitos do instrumento convocatório, foi declarada 

HABILITADAS, por ter atendido a todos os requisitos exigidos pelo Edital. 
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            Por fim, por ter sido o menor preço apresentado por item e por ser este o 

critério de julgamento do certame, declara o Pregoeiro, juntamente com a Equipe 

de Apoio, a empresa a) ERLANE ALVES MACÊDO LTDA, (FARMAHOPE) CNPJ: 

08.928.017/0001-15, vencedora da seguinte forma: LOTES nos itens (01 ao 07), 

do anexo do certame, perfazendo o valor global R$ 107.890,00 (cento e sete mil 

e oitocentos e noventa reais), por ter apresentado os menores preços/ofertas 

para os referidos itens, e o mesmo se encontrar de conformidade com as 

especificações do edital, bem como os preços praticados esta compatível com 

mercado. Fica informado ainda que os licitantes vencedores de seus itens tem o 

prazo máximo de 02(dois) dias para readequar as suas proposta ajustando de 

acordo com os itens que foi declarado vencedora e enviar a essa municipalidade. 

            Em seguida, no momento oportuno para manifestação recursal, facultado a 

interposição de recurso ao representante da empresa presente, contra a decisão 

adotada pelo o pregoeiro na sessão, o mesmo abdicou do direito do prazo recursal. 

           No mais, não houve qualquer outra manifestação no sentido de interposição 

recursal pelos presentes, oportunidade em que, nada mais havendo a deliberar ou 

julgar, o Pregoeiro encerrou a presente reunião, determinando que fosse lavrada a 

presente ata, ao final assinada pelo mesmo e pelos membros da Equipe de Apoio, 

como também pelos participantes presentes. 

 

_______________________ 
Pregoeiro Municipal 

 

 

_________________________                    _____________________ 

Membro da Equipe de Apoio                      Membro da Equipe de Apoio 
 
 

________________________ 

Membro da Equipe de Apoio 
 

Licitante; 
 

_____________________________________________ 

ERLANE ALVES MACÊDO LTDA, (FARMAHOPE) 

                    Licitante; 
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