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Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7/2020
Objeto: O presente Pedido de Cotação Eletrônica tem por finalidade a aquisição de material de EPIs para o
combate a COVID-19 (Item fracassado no Pedido de Cotação Eletrônica nº 05/2020 - Item nº 3 - Luva de
Procedimento em Látex), para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência que está publicado no
endereço: http://crf-rj.org.br/licitacoes.html.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 30/10/2020 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 04/11/2020 - 16:00h
Observações Gerais: DA CONVOCAÇÃO DA PROPOSTA : Considerando que a Portaria nº 306, de 13 de
dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) é omissa quanto à
determinação de um prazo mínimo ou máximo para o envio da proposta comercial e documentação
referente à habilitação do fornecedor, neste caso a documentação que comprove a regularidade fiscal e
trabalhista da empresa, caso as informações contidas no cadastro da empresa no sistema SICAF estejam
desatualizadas; e Em analogia ao Art. 38, § 2º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que
estabelece um prazo, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a
negociação. A convocação para o envio da proposta comercial, e se necessário, de documentação referente
à habilitação do fornecedor serão realizadas através do envio de um e-mail por parte do CRF-RJ (
eduardo.couto@crf-rj.org.br ), para o(s) e-mail(s) do fornecedor cadastrados no sistema SICAF. Caberá ao
fornecedor a responsabilidade sobre a consistência das informações sobre a sua empresa contidas no
sistema SICAF, como por exemplo: telefones e e-mails para contato; O fornecedor terá um prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas úteis após a recepção do e-mail enviado pelo CRF-RJ, para a formulação e
envio da sua proposta comercial e documentação referente à habilitação, neste caso a documentação que
comprove a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, caso as informações contidas no cadastro da
empresa no sistema SICAF estejam desatualizadas; Caso o fornecedor não atenda a convocação de sua
proposta comercial, e se necessário, de documentação referente à habilitação de sua empresa no prazo
estipulado no item 6.4 deste Termo de Referência, o CRF-RJ irá proceder com a sua desclassificação no
certame, e convocará o próximo fornecedor, observando a ordem de classificação de fornecedores. DA
ENTREGA: O prazo para entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias úteis após a homologação e envio da
nota de empenho pelo CRF-RJ, que será via e-mail. A entrega do objeto deverá ser agendada
antecipadamente através dos e-mails adm1@crfrj.org.br e eduardo.couto@crf-rj.org.br, ou pelos telefones
(21) 3872-9216 ou (21) 3872-9218, pois devido ao problema causado pela pandemia do Coronavírus
(COVID-19), não estamos realizando atendimento ao público. A entrega dos materiais deverá ser realizada
no seguinte endereço: Rua Afonso Pena nº 115, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20270-244. Demais
informações consultar o Termo de Referência que está publicado no endereço: http://crfrj.org.br/licitacoes.html.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
Descrição Complementar: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: médio,
características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN
Valor de referência: R$ 229,04
Valor do menor lance: R$ 379,99
Situação:Pendente de Adjudicação
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 15
Endereço entrega do produto:Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
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Histórico
Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas
propostas:
Valor
Fornecedor
CNPJ/CPF
Data/Horário
Marca
(R$)
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 31.109.248/0001- 1.000,00
02/11/2020
Bompack
07467238738
19
09:38:49
JULIANA
NASCIMENTO
LANZOTTI 30.633.996/0001- 500,00
02/11/2020 NUGG/DESCARP/MEDIX
34066421873
33
16:53:38
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS 37.247.119/0001- 500.000,00 02/11/2020
Similar
LTDA
73
21:04:55
D A C CARVALHO
08.840.960/0001- 475,00
02/11/2020 LUVA PROCEDIMENTO
71
22:27:34
MASTER
MINAS
COMERCIO
E 25.294.980/0001- 380,00
03/11/2020
SUPERMAX
SERVICOS LTDA
03
15:16:32
JONATHAN LUIZ GOUVEIA DA SILVA 30.772.548/0001- 1.500,00
03/11/2020
compativel
13239566702
10
17:01:11
LOPES & SILVA COMERCIO E SERVICO 19.566.921/0001- 1.500,00
04/11/2020
viniflex/similar
LTDA
44
07:38:49
J
L
H
K
DISTRIBUIDORA
E 34.142.411/0001- 2.500,00
04/11/2020
similar
REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
33
08:55:20
BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRA
36.819.972/0001- 5.000,00
04/11/2020
Talge
50
09:21:24
HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E 00.304.559/0001- 624,50
04/11/2020
DESCARPACK
SERVICOS LTDA
05
11:31:20
RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 33.549.309/0001- 530,50
04/11/2020
volk
GERAIS LTDA
94
16:12:52
Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance
CNPJ/CPF
Data/Horário
de cada fornecedor R$
379,99
31.109.248/0001-19
04/11/2020 16:00:50
380,00
25.294.980/0001-03
03/11/2020 15:16:32
475,00
08.840.960/0001-71
02/11/2020 22:27:34
500,00
30.633.996/0001-33
02/11/2020 16:53:38
530,50
33.549.309/0001-94
04/11/2020 16:12:52
Eventos do Item
Evento
Motivo
Data/Horário
Não houve eventos para este item.
Eventos da Cotação
Evento

Motivo
Não houve eventos para esta Cotação.

Data/Horário

Despacho de Adjudicação
Existem itens pendentes de adjudicação nesta Cotação Eletrônica.

Despacho de Homologação
Existem itens pendentes de homologação nesta Cotação Eletrônica.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 04/11/2020, às 16h16,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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