
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019

REGISTRO DE PREÇOS Nº 06 - PROCESSO Nº 09/2019

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES – REDUÇÃO DOS VALORES DOS
ITENS 27 E 28 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dez horas, reuniram-se, na sala de
licitações da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, a Rua Doutor Barcelos, 1600 - Canoas/RS, a
Comissão de Licitações diante da manifestação do Engº da Segurança do Trabalho, Sr. Douglas
Coletto, em relação aos valores dos itens 27 e 28 da Ata de Registro de Preços nº 27, firmada com a
empresa Pizani & Pizani Ltda. De acordo com o e-mail em anexo datado de 16/08/2019, enviado
pelo Sr. Douglas Coletto, os valores da marca ofertada (Plastcor) para os itens 27 (Filtro combinado
para poeiras e vapores orgânicos) e 28 ( Filtro combinado para poeiras, gases ácidos e vapores
orgânicos), estão muito superiores aos praticados no mercado, ou seja, foram registrados os valores
unitários de R$ 34,90 e R$ 35,00 respectivamente, e de acordo com a pesquisa realizada via internet
os valores variam de R$ 20,00 a R$ 22,00. Diante da manifestação recebida, no dia 19/08/2019 foi
solicitado à empresa Pizani & Pizani via e-mail, reavaliar os valores propostos para a respectiva
marca ofertada e também solicitando a verificar a possibilidade de redução dos valores dos itens 27
e 28. No dia 23/08/2019 a empresa Pizani e Pizani Ltda manifestou-se informando que os valores
mínimos que poderiam chegar para os itens 27 e 28, seria de R$ 22,80 e R$ 24,30 respectivamente.
Após esta  manifestação  solicitamos  que o Sr.  Douglas  Coletto  se  manifestasse  em relação aos
valores propostos, o qual julgou que de acordo com a marca ofertada (Plastcor), os novos valores
propostos estão de acordo com os que são praticados pelo mercado. Diante da análise da comissão
sobre a situação em questão, julgamos que os novos valores propostos pela empresa Pizani e Pizani
Ltda para os itens 27 e 28, estão dentro daqueles que são praticados no mercado. Logo a CPL
entende  por  acolher  os  novos  valores  propostos  para  os  itens  27  e  28,  sugerindo  s.m.j.  à
Autoridade Superior a homologação da presente decisão. Sendo assim, torna-se necessário o ajuste
de valores no sistema de Pregão do Banrisul e a publicação da Errata da Lista de Menor Preço
Registrado. O extrato da presente ata será divulgado no Diário Oficial do Município de Canoas, no
site www.fmsc.rs.gov.br e no Mural Oficial afixado na Sede da FMSC na Rua Doutor Barcelos, nº.
1600, Centro, Canoas/ RS até às 18 horas do dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2019. Nada mais
havendo digno de registro, encerra-se a presente ata que vai devidamente assinada pelos membros
da Comissão Permanente de Licitações. 
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