
   

   Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
 
Protocolado nº:  452/2016 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Fornecimento de dietas – Peptamen e Osmolite.   
 

 
Ata da Sessão Pública do Pregão nº 006/2016 

 
 
Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às 09:00 
horas, horas, reuniram-se na Sala de licitações da Prefeitura, a Pregoeira Lílian R. 
S. V. F. Paoliello, nomeada pela Portaria número 011, de 04 de Janeiro de 2016, 
para recebimento e abertura do envelope contendo a proposta de preços 
(envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2) do presente Pregão.  
 
Foi apresentada proposta de 2 (dois) licitantes, a saber: Samapi Produtos 
Hospitalares Ltda., representada pela Senhora Natália Luciane Amorin e CM 
Hospitalar Ltda., representada pelo Senhor Evandro Simões Guerra.    
 
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com o 
Termo de Credenciamento, a Pregoeira esclareceu as normas desta modalidade 
de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem desenvolvidos 
durante o decorrer da Sessão. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, onde:  
 
Para o fornecimento do objeto:  
 
Item 01: Até 276 frascos com 1.000ml cada – Osmolite HN Plus RTH:    
A licitante CM Hospitalar Ltda., não ofertou lance;  
A licitante Samapi Produtos Hospitalares Ltda., ofertou o valor unitário de R$ 
52,00; 
A Senhora Pregoeira passou a negociar o valor com a licitante vencedora, onde o 
representante concordou em reduzir o valor unitário ofertado para R$ 37,50. 
Após foi aberto o envelope habilitação da empresa vencedora, sendo constatado 
que a mesma atendeu a todas as exigências do Edital, estando devidamente 
habilitada.   
A Pregoeira adjudicou o Item 01: Fornecimento de até 276 frascos com 
1.000ml cada – Osmolite HN Plus RTH, à licitante Samapi Produtos 



Hospitalares Ltda., pelo valor unitário de R$ 37,50 (trinta e sete reais e 
cinquenta centavos), perfazendo o valor total estimado de R$ 10.350,00 (dez 
mil, trezentos e cinquenta reais).     
 
Item 02: Até 1.080 embalagens tetra pack com 250ml cada – Peptamen 1.5. 
A licitante Samapi Produtos Hospitalares Ltda., não ofertou lance; 
A licitante CM Hospitalar Ltda., ofertou o valor unitário de R$ 32,90; 
Após foi aberto o envelope habilitação da empresa vencedora, sendo constatado 
que a mesma atendeu a todas as exigências do Edital, estando devidamente 
habilitada.   
A Pregoeira adjudicou o Item 02: Fornecimento de até 1.080 embalagens 
tetra pack com 250ml cada – Peptamen 1.5., à licitante CM Hospitalar Ltda., 
pelo valor unitário de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), 
perfazendo o valor total estimado de R$ 35.532,00 (trinta e cinco mil, 
quinhentos e trinta e dois reais).     
 
 
A senhora Pregoeira informa que processo licitatório será encaminhado a 
Autoridade Superior para Homologação.  
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela 
Senhora Pregoeira, e licitante presente. 
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença 
dos representantes. 
 
 
 
 
 
Lílian R. S. V. F. Paoliello 
Pregoeira 
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CM Hospitalar Ltda. 
Evandro Simões Guerra.    
 
 


