
 

 

 

 

Ata de Realização do Pregão Presencial nº 044/2021 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00 horas, 

reuniu-se a Pregoeira deste Órgão NILCÉIA HORSTH FERREIRA SANTOS, membro da 

equipe de apoio KÁTIA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA e CAROLAINE SEGAL VIEIRA - 

membro da equipe de apoio, designadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

mediante Decreto nº 004/2021 de 08/01/2021, para, em atendimento às disposições 

contidas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizar os procedimentos relativos ao Pregão 

Presencial nº 044/2021, referente ao Processo Licitatório nº 052/2021. Objeto: Registro de 

Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de 

“CÂMARA FRIA PARA VACINAS”, objetivando atender a demanda do setor de imunização 

da Unidade Básica de Saúde Adilão Almeida de Lima do Núcleo de Estratégia Saúde da 

Família (NESF), deste Município, em conformidade com a descrição do objeto e quantidades 

estimadas de consumo descritas no Anexo I do Termo de Referência para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a Pregoeira abriu a sessão pública tendo 

como participantes as Empresas HM LINCK – ME, ELBER INDÚSTRIA E REFRIGERAÇÃO 

LTDA e S2 SAÚDE LTDA. E ainda esteve presente a servidora senhora Geni Teófilo de 

Moraes ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Sáude, com 

intuito de auxiliar na análise dos documentos de Qualificação Técnica exigidos no Termo de 

Referência. A seguir as Empresas HM LINCK – ME, ELBER INDÚSTRIA E 

REFRIGERAÇÃO LTDA e S2 SAÚDE LTDA apresentaram os documentos exigidos para 

credenciamento, sendo portanto credenciadas. A seguir foram recebidos os envelopes 

contendo as propostas e as documentações de habilitação que foram rubricados pelos 

representantes presentes, Pregoeira e equipe de apoio. Procedeu-se à abertura dos 

envelopes de propostas, a Secreteria requisitante solicitou que a sessão fosse suspensa 

para verificação da qualificação técnica das Empresas, apresentadas no envelope de 

proposta, sendo assim, a pregoeira suspendeu a sessão  às 11:30hs com retorno marcado 

para às 13:00h, ato contínuo, após análise da Servidora Geni Teófilo de Moraes, foi 

constatado que a Empresa HM LINCK – ME não atendeu a exigência quanto a Qualificação 

QO, QP, QI, apresentou o Relatório de Ensaio nº S381811/2018 vencido em setembro de 

2019, onde foi apresentado apenas 5 páginas de 12, conforme numeração no rodapé do 

documento e apresentou o Certificado de Calibração vencido em julho de 2020 e ainda não 

apresentou o ISO 13485, a Empresa ELBER INDÚSTRIA E REFRIGERAÇÃO LTDA  

apresentou ISO 13485 com a validade a partir de 13/01/2022 e o Certificado de Calibração 

vencido em julho de 2020 e a S2 SAÚDE LTDA não apresentou a Qualificação QO, QP, QI, 

não apresentou o ISO e o Certificado de Calibração, sendo assim a pregoeira decidiu por 

desclassificar todas as propostas por não atenderem a Qualificação Técnica conforme 

consta na descrição no item. Sendo assim, fica o Processo Licitatório nº 052/2021 – 

Pregão Presencial nº 044/2021 declarado como FRACASSADO.  Nada mais havendo a 

declarar, foi encerrada a sessão às 14h40min, cuja ata foi lavrada e assinada pela 

Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes Presentes. 

 
 



 

 

 

 

 
 

         Nilceia Horsth F. Santos                                 Katia Alcantara de Oliveira 
                  Pregoeira                                                              Apoio 

 
 

             Carolaine Segal Vieira                                      Geni Teófilo de Moraes 
                         Apoio                                                    Auxiliar De Enfermagem 

 
 

LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
 
HM LINCK – ME,  
 
 
ELBER INDÚSTRIA E REFRIGERAÇÃO LTDA e  
 
 
S2 SAÚDE LTDA 
 
 
 
 
 
 


