
 

 

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS 

EDITAL 129/2015 - CONVITE Nº. 011/2015 

 

ATA DE REUNIÃO DA CPL PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

FINANCEIRAS 

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se na sala de 

licitações da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, a Rua Santos Ferreira, 1895 - Canoas/RS, a 

Comissão de Licitações, designada pela Portaria nº 10/2015, para o julgamento das propostas financeiras 

apresentadas para o certame. Participam do certame as licitantes: 01 – MASTERSUL 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA., 02 – CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

LTDA., 03 – EFFICIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 04 – VAALMED COMERCIO 

DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA, 05 - TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL e 06 - LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

LTDA. A CPL decidiu julgar para o LOTE 01 do certame, classificada em 1º lugar pelo que vencedora, 

a proposta apresentada pela licitante 06 - LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO LTDA no valor de R$ 10.170,00 (dez mil cento e setenta reais), em 2º lugar a proposta 

apresentada pela licitante 01 – MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA no valor 

de R$13.036,50 (treze mil e trinta e seis reais e cinquenta centavos), em 3º lugar a proposta apresentada 

pela licitante 02 – CENSI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA no valor de R$17.715,00 

(dezessete mil e setecentos e quinze reais), em 4º lugar a proposta apresentada pela licitante 05 - 

TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL no valor de R$ 20.850,00 

(vinte mil oitocentos e cinquenta reais), em 5º lugar a proposta apresentada pela licitante 03 – 

EFFICIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no valor de R$ 22.227,00 (vinte e dois mil 

duzentos e vinte e sete reais) e em 6º lugar a proposta apresentada pela licitante 04 – VAALMED 

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA no valor de R$ 23.611,50 (vinte e três mil 

seiscentos e onze reais e cinquenta centavos). Para o LOTE 02 do certame, classificada em 1º lugar pelo 

que vencedora, a proposta apresentada pela licitante VAALMED COMERCIO DE MATERIAIS 

MEDICOS HOSP. LTDA no valor de R$ 1.533,50 (hum mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta 

centavos). Para o LOTE 03 do certame, classificada em 1º lugar pelo que vencedora, a proposta 

apresentada pela licitante 02 – CENSI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA no valor de 

R$9.383,20 (nove mil trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos), em 2º lugar a proposta apresentada 

pela licitante 05 - TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL no valor de 

R$ 11.958,00 (onze mil novecentos e cinquenta e oito reais) e em 3º lugar a proposta apresentada pela 

licitante 04 – VAALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA no valor de 

R$13.688,00 (treze mil seiscentos e oitenta e oito reais). Para o LOTE 04 do certame, classificada em 1º 

lugar pelo que vencedora, a proposta apresentada pela licitante 02 – CENSI EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA LTDA no valor de R$7.417,50 (sete mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta 

centavos) e em 2º lugar a proposta apresentada pela licitante 04 – VAALMED COMERCIO DE 

MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA no valor de R$9.325,00 (nove mil trezentos e vinte e cinco 

reais). Para o LOTE 05 do certame, classificada em 1º lugar pelo que vencedora, a proposta apresentada 



 

 

pela licitante 04 – VAALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA valor de R$ 

4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais).  

Para o LOTE 06 do certame, classificada em 1º lugar pelo que vencedora, a proposta apresentada pela 

licitante 02 – CENSI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA no valor de R$1.631,40 (hum mil 

seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos), em 2º lugar a proposta apresentada pela licitante 01 – 

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA apresentou proposta no valor de 

R$1.890,00 (hum mil oitocentos e noventa reais), em 3º lugar a proposta apresentada pela licitante 04 – 

VAALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA apresentou proposta no valor 

de R$ 2.074,00 (dois mil e setenta e quatro reais) e em 4º lugar a proposta apresentada pela licitante 05 - 

TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL apresentou proposta no valor 

de R$ 2.137,00 (dois mil cento e trinta e sete reais). Registra-se por oportuno que para o Lote 07 não 

houveram propostas. A presente ata será divulgada no Diário Oficial dos Municípios (DOMC) de acordo 

com a Lei Municipal nº 5.582/2011 e Decreto Municipal nº 439/2012 e, ainda, no site 

www.fmsc.rs.gov.br. Nada mais havendo digno de registro, a Presidente da Comissão de Licitações 

encerrou a sessão da qual para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai 

assinada pelos membros da CPL. x.x.x.x. COMISSÃO. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

Portaria nº 10/2015 

 


