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RELATÓRIO Nº 008/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 

Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s  

 
 

Ao Senhor 
Francisco Cavalcanti de Almeida 
Presidente do CFMV 
 

Ementa: Processo Administrativo nº 
1434/2020; Objeto: Pregão Eletrônico nº 
09/2020 – Aquisição de Materiais de EPIs; 
Procedimento finalizado; e Envio para 
homologação no Sistema Compras 
Governamental. 

 

I – RELATÓRIO  

 
1.1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado e numerado, conforme consta do Memorando 
n.0218/2020/CFMV-DEPAD (fl. 02). 
 

1.2. Constam nos autos a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, não 
sendo identificado nenhuma especificação que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização (1º TR - fls. 03 a 
14; 2º TR ajustado - fls. 174 a 185). 
 

1.3. A autoridade competente aprovou o Termo de Referência (1ª Aprovação fl. 15; 2ª 
Aprovação - fls 187). 
 

1.4. Foram realizadas pesquisa de mercado baseada em critérios aceitáveis, contendo o 
orçamento detalhado com a composição de todos os custos. (fls. 16 a 94). 
 

1.5. Conta a indicação de recurso próprio (pré-empenho) para a despesa pretendida (fls. 
113 e 114).  
 

1.6. Constam nos autos a Portaria de designação do pregoeiro e da equipe de apoio (fl. 
115). 
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1.7. A minuta do edital e seus respectivos anexos foi elaborada e juntada aos autos (fls. 
116 a 130-A). 
 

1.8. Em 03/06/2020, os autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica para análise e 
aprovação da minuta do edital e seus anexos (fl. 131). 
 

1.9. Em 08/06/2020, foi emitido o Parecer n.º 047/2020/CFMV-DEJUR, conforme constam 
dos autos (fls. 132 a 148). 
 

1.10. Diante das considerações emanadas no Parecer supracitado, ocorreram alguns 
desdobramentos, assim vejamos: 
 
1.10.1.  Encaminhamento dos autos, por meio do Despacho 
74/2020/CFMV/DEPD/SECLC, para manifestações referentes aos apontamentos 
apresentados no parecer (fls. 150 a 152); 
 
1.10.2.  Apresentação da informação n.º 61/2020 – Licitações e contrato sobre a 
pesquisa de preços (fls. 155 a 163); 
 
1.10.3.  Apresentação da informação n.º 011/2020/DIVIM/DEPAD (fls. 165 a 172); 
 
1.10.4.  Ajustes no Termo de Referência e nova aprovação pela autoridade 
competente do CFMV (fls. 173 a 187); 

 
1.11. Após os procedimentos supracitados, foram realizados os ajustes finais no edital, 

sendo iniciada a fase externa dos procedimentos licitatórios, quais sejam: 
 
1.11.1.  Cadastramento das informações do pregão no Sistema Comprasnet 
www.comprasgovernamentais.gov.br (fls. 188 a 189); e 
 
1.11.2.  Inclusão do edital e envio para publicação e agendamento da sessão pública 
para o 23/06/2020, às 10 horas (fls. 190 a 208). 
 

1.12. O Extrato de aviso de licitação, contendo o resumo do edital, foi publicado nos 
seguintes meios previstos na legislação:  

 
1.12.1.  No Diário Oficial da União – D.O.U. (fl. 209). 
 
1.12.2. Portal do CFMV – Transparência – Licitações. (fl. 210). 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.13. Durante o período de publicação do instrumento convocatório, obtivemos 1 (um) 
pedido de esclarecimento.  
 
1.13.1.  O pedido foi devidamente respondido no Portal ComprasNet, assim como foi 
amplamente divulgado no Portal do CFMV (fls. 210-A e 210-B). 
 

II. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E DA FASE DE 
RECURSO 

 

2.1. Na Sessão Pública de abertura do Pregão, os interessados em participar da licitação 
apresentaram suas propostas, sendo verificado, preliminarmente, a conformidade 
das propostas cadastradas com os requisitos estabelecidos no edital, estando tudo 
devidamente regular conforme constam das folhas 210-C a 210-H dos autos 
 

2.2. Em seguida, foi aberta a fase de lances do pregão e, após o seu encerramento, foram 
realizadas as seguintes ações: 
 
2.2.1. Convocação dos fornecedores para apresentação das propostas comerciais e 
documentação necessária (fls. 211 a 298). 
 
2.2.2. Envio das propostas e dos atestados de capacidade técnica para análise do 
setor demandante (fl. 302 a 305). 
 
2.2.3. Avaliações dos documentos de habilitação de todos os licitantes, resultando 
na seguinte decisão: 
 

a) INABILITAÇÃO/RECUSA da proposta apresentada pela empresa REY-GLASS 
COMERCIAL E SERVICOS EIRELI – ITEM 4 (tapete). Tendo em vista que o 
produto ofertado não atende as dimensões mínimas de 70cm x 50cm. 
Diante disso, o item foi cancelado tendo em vista que foi a única proposta 
apresentada. 
 

b) HABILITAÇÃO das propostas apresentadas pelas empresas SUPREME 
ARTIGOS DE PLASTICO LTDA - ITEM 1 (Máscaras); REY-GLASS COMERCIAL 
E SERVICOS EIRELI - ITEM: 2 (Álcool Gel-Galão); MULTIPLIER 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ITEM 3 (Álcool Gel-Frasco); STRAFER PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ITEM 5 (Termômetro), conforme consta 
das propostas abaixo: 

 
04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade 
Critério de 

Valor (*) 
Valor Unitário Valor Global 
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2 ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE 

AMBIENTES 

Galão 5,00 L 35 R$ 2.118,55 R$ 41,36 R$ 1.447,60 

Marca: MEGA 

Fabricante: MEGA 

Modelo / Versão: MEGA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% COM ALOE VERA 4,3KG MARCA:MEGA 

Total do Fornecedor: R$ 1.447,60 

  

21.268.634/0001-08 - MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade 
Critério de 

Valor (*) 
Valor Unitário Valor Global 

3 ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE 

AMBIENTES 

Frasco 500,00 ML 80 R$ 1.386,40 R$ 6,74 R$ 539,20 

Marca: START 
Fabricante: START 

Modelo / Versão: FR 500ML (VALVULA PUMP) 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Álcool Gel antisséptico 70%, higienizador de mãos, com aloe vera, embalagem com 420g ou 500ml, 

com válvula pump. 

Total do Fornecedor: R$ 539,20 

  

23.036.879/0001-27 - SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade 
Critério de 

Valor (*) 
Valor Unitário Valor Global 

1 MÁSCARA DESCARTÁVEL USO 

GERAL 

Unidade 15000 R$ 29.700,00 R$ 0,80 R$ 12.000,00 

Marca: SUPREME 

Fabricante: SUPREME 
Modelo / Versão: MASC02 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara descartável para adulto, cor branca, dupla camada com o elemento filtrante deve possuir 

eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%., alças laterais de elástico tipo roliço recoberto 

com algodão, material tecido não tecido 100% polipropileno, hipoalergênico. A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a 

área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleavel que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e 
das bochechas. 

Total do Fornecedor: R$ 12.000,00 

  

24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade 
Critério de 
Valor (*) 

Valor Unitário Valor Global 

5 TERMÔMETRO Unidade 2 R$ 413,34 R$ 206,67 R$ 413,34 

Marca: Stra Medical 
Fabricante: Bioland 

Modelo / Versão: E125 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Termômetro Infravermelho Digital Sem Contato E125 - Stra Medical representa uma inovação em 

medição de temperatura. Seu sensor infravermelho permite medir a temperatura da testa com precisão sem qualquer contato com o paciente (3-5 
cm de distância) em em apenas 1 segundo, proporcionando mais higiene e prevenindo infecções cruzadas em hospitais. Alarme e luz indicativa no 

visor LCD em caso de febre, exibindo diferentes cores como de acordo com a temperatura. Sendo 32°C a 37,5°C (temperatura normal) cor verde, 

37,6°C a 37,9°C cor laranja e acima de 38°C (febre) luz vermelha. Indicador de pilha fraca no visor. Auto desligamento em 60 segundos para 

economia das pilhas. Temperatura superficial humanos, objetos, alimentos e ambientes (1 segundo). Memória para as últimas 10 medições. Medição 

da temperatura da testa a 3-5 cm de distância em apenas 1 segundo. Tecnologia infravermelho, não utiliza mercúrio. Garantia de 1 ano. Validado 
clinicamente. Emite bipe ao término da medição. Simples e fácil de usar. Prático e Higiênico. Sem contato (leitura a uma distância de 3-5 cm de 

distância). Informações Técnicas: Temperatura de Operação (medição): 32.0°C ~ 42.9°C Exatidão: ±0.3°C (32.0°C~34.9°C) / ±0.4°C 

(35.0°C~42.0°C) / ±0.3°C (42.1°C~42.9°C) Resolução do Display: 0.1°C/°F Unidades de leitura: °C/°F Tempo para medição: 1 s Distância de 

medição: 3 a 5 cm Tempo de auto desligamento: 60 segundos Peso: 125g (incluindo bateria) Alimentação: Bateria tipo AAA (2X), DC 3V Modo de 
Operação: Operação contínua Dimensões: 95x45x149 mm Conteúdo da Embalagem: 1 termômetro. 2 pilhas AAA. 1 manual. Registro ANVISA: 

80680259010 

Total do Fornecedor: R$ 413,34 

Valor Global da Ata: R$ 14.400,14 

 
c) CANCELAMENTO DOS ITENS 4 e 6, conforme constam dos registros do Chat 

do Pregão. 
 

2.3. Após realizados os procedimentos supracitados, foi aberto prazo recursal conforme 
preconiza o artigo 44, do Decreto nº 10.024/2019, NÃO sendo constatado nenhum 
pedido de intenção de RECURSO para os itens. 

 
2.4. Sendo assim, foi encerrada a Sessão Pública e realizada a adjudicação dos itens as 

empresas vencedoras.  

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=853137
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=853137
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=853137
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=853137
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=853137
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=853137
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=853137
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III - CONCLUSÃO 

 
3.1. Cumpridas as exigências que norteiam os atos dos procedimentos licitatórios, o 

Pregão Eletrônico transcorreu dentro do ordenamento legal, sendo o valor final para 
os itens adjudicados de R$ 14.400,14 (quatorze mil, quatrocentos reais e quatorze 
centavos). 

 
3.2. Foram economizados para o CFMV o valor total de R$ 19.218,15 (dezenove mim, 

duzentos e dezoitos reais e quinze centavos)1, conforme demonstrado no gráfico 
abaixo: 

 

 
 

3.3. À ATA DO PREGÃO consta dos autos (fls. 309 a 311-v). 
 
3.4. O TERMO DE ADJUDICAÇÃO foi juntado aos autos (fls. 312 a 313). 
 
3.5. Por todo o exposto, encaminhamos o processo administrativo nº 1434/2020 à 

autoridade competente do CFMV para apreciação e decisão, onde sugerimos: 
 

a) HOMOLOGAR o procedimento licitatório no Sistema ComprasNet; 
 

b) AUTORIZAR à publicação do resultado do Pregão no D.O.U, emissão da nota de 
empenho em favor das empresas vencedoras e, se for o caso, formalização do 
contrato. 

Em 24 de junho de 2020. 
 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro do CFMV - Port. n.º 03/2020 

Matrícula CFMV nº 0449 
 

 
 
 

                                                 
1 No valor indicado na economicidade não estão consignados os valores dos itens que foram cancelados. Somando esses valores, o valor final será de R$ 

24.834,77.  


