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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00063/2021

Às 09:00 horas do dia 27 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SMS 09/2021 de 22/01/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº BEE 41122, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00063/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de exames laboratoriais de
gasometria e eletrólitos, com cessão de uso de equipamentos, incluindo manutenção, calibração, insumos, reagentes,
acessórios, treinamentos e assistência técnico-científica, conforme condições e especificações constantes deste Edital e
seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1
Descrição: Tisiopneumologia - gasometria arterial de repouso
Descrição Complementar: Prestação de Serviços para realização de Testes de Gasometria e Eletrólitos, com cessão de
uso de equipamentos, incluindo manutenção, calibração, insumos, reagentes, acessórios, treinamentos e assistência
técnico-científica.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 426.360,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 699.500,0000 e com valor
negociado a R$ 426.300,0000 .

Histórico
Item: 1 - Tisiopneumologia - gasometria arterial de repouso

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
05.731.550/0001-02 WEBMED

SOLUCOES EM
SAUDE EIRELI

Não Não 10.000 R$ 69,9500 R$ 699.500,0000 25/08/2021
11:01:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços para realização de Testes de Gasometria e
Eletrólitos, com cessão de uso de equipamentos, incluindo manutenção, calibração, insumos, reagentes, acessórios,
treinamentos e assistência técnico-científica – TESTES DE GASOMETRIA – QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE
TESTES: 10.000 testes a serem realizados em 07 (sete) equipamentos (idênticos) Descrição do equipamento:
Equipamento que Permite arquivamento e recuperação (backup) dos dados dos pacientes, controle de qualidade e
calibração em qualquer meio magnético pertinente (CD, DVD, pen-drive), fornecido pela empresa ganhadora com
capacidade adequada ao volume de dados a serem armazenados por 05 (cinco) anos, conforme a RDC/ANVISA
302/2005. Possibilitar o backup de dados em CD, DVD, pen-drive, em arquivos que possam ser acessados por
programas usuais, como “BrOffice”, “Word”, “Excel”, ou “Adobe Reader”. Volume reduzido de amostra. Resultados
disponíveis em até 120 segundos. Baixo custo por amostra. Logística simplificada. Fácil gerenciamento dos
resultados. Software amigável multitarefa em português. Tipo de amostra: sangue total. Aspiração automática da
amostra: seringa, ampola de CQ, capilar e microamostra. Leitor de códigos de barras tipo “scanner” para
identificação do paciente, operador, soluções de calibração e controle de qualidade, entre outros. Tela de toque
colorida. Impressora térmica interna. Protocolos de impressão e visualização configuráveis pelo usuário. Software
para gerenciamento de dados do paciente, controle de qualidade, calibrações e manutenções. Controle de
qualidade: dados estatísticos e impressão do gráfico de Levey-Jennings. Nobreak com estabilizador de voltagem e
demais componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica
bivolt. Calibração Automatizada, Parâmetros mínimos medidos: pH, PO2, PCO2, NA+, K+, Ca++ Parâmetros
mínimos calculados: Saturação de O2, HCO3, BE Em caso de defeito, a empresa contratada deverá reparar o dano
eventual em prazo máximo de 24 horas (inclusive nos finais de semana e feriado), caso contrário deverá
disponibilizar outro equipamento com as mesmas características e em perfeito funcionamento para substituir,
temporária ou definitivamente, o equipamento principal danificado. ANVISA: 10301160230 (Equipamento) e
10301160231 (Cartucho) Procedência: Dinamarca Modelo Ofertado: ABL9 – Marca/Fabricante: Radiometer Medical
ApS 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.346.952/0001-97 APIJA PRODUTOS
HOSPITALARES
LABORATORIAIS
ODONTOLOGICOS

Não Não 10.000 R$ 160,0000 R$ 1.600.000,0000 26/08/2021
17:26:59



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento: Cobas B221 Instrumento para análise de gases
sanguíneos, íons ou pH. Quantidade de Equipamentos:07 Marca: Roche Registro Ministério da saúde: 10287410226
Fabricante: Roche Diagnostics – GMBH- Alemanha Características: Calibração líquida. Dispensa o uso de cilindros de
gases; Detecção automática de lote, validade e quantidade das soluções de calibração, Eletrodos sem manutenção;
Possibilidade de utilização de Cata Coágulos (“Clo Cacher”) Aprovado pelo FDA para análise de pH em fluidos
pleurais, Vídeo de Treinamento, Módulo para realização automática de controle de qualidade, Banco de dados com
grande capacidade de armazenamento, com recurso para extração de dados através de disquete, Programa de Auto
Diagnóstico de falhas. Parâmetros medidos: PO2, PCO2, PH,Na, K+, Ca2, Cl-,Glicose, Lactato ,O2Hb, HHb,
COHb,MetHb (COOX),Hemoglobina total (tHb) ,Saturação de Oxigênio (SO2),Hematócrito (Hct) ,Bilirrubina (Bili-
COOX) ,Pressão Barométrica. Parâmetros derivados: Mais de 30 parâmetros calculados e impressos. Volume de
amostras: Módulos ativados Volume máximo de amostra (µL) BG – tHb/SOz ou COOX 80 BG – ISE - tHb/SOz ou
COOX 110 BG – ISE – MSS – tHb/SOz ou COOX 161 Inovação na introdução de amostra: Aspiração (capilar e
seringa) e injeção (seringa) MÓDULOS ATIVADOS TEMPO MÉDIO DE MEDIÇÃO Tempo total* Visualização na Tela**
BG - COOX 110 76 BG - ISE - COOX 110 76 BG - ISE - MSS (Gli/Lac) - COOX 120 88 Tempo total = tempo para a
medição de uma amostra, recalibração e disponibilidade do equipamento para inserção de nova amostra / Tempo
para visualização dos resultados apenas na tela, com possibilidade de impressão. Tipos de amostra: Sangue total,
soro, plasma, dialisado e soluções de controle de qualidade e fluidos pleurais Dimensões: Largura 51,0 cm, Altura
59,0 cm, Profundidade 60,0 cm, Peso 45 Kg Registro Ministério da Saúde para Controles/Reagentes: Fabricante:
Roche Diagnostics Graz GMBH- Austrália para Roche Diagnostics GMBH- Alemanha CONTROLES: Auto trol Plus B
N1, Auto trol Plus B N2, Auto trol Plus B N3 RMS Nº 10287410485 REAGENTES: S1 Solução Rinse
RMS:10287410141 - S2 Fluid Pack RMS:10287410150 -S3 Fluid Pack RMS:10287410158 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.600.000,0000 02.346.952/0001-97 27/08/2021 09:00:00:657
R$ 699.500,0000 05.731.550/0001-02 27/08/2021 09:00:00:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

27/08/2021
09:01:36 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 27/08/2021
09:05:00 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

27/08/2021
09:15:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

27/08/2021
09:16:39 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 27/08/2021
09:16:39 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/08/2021
10:14:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF:
05.731.550/0001-02.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

27/08/2021
10:37:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE
EIRELI, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.

Aceite de
proposta

09/09/2021
10:52:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF:
05.731.550/0001-02, pelo melhor lance de R$ 699.500,0000 e com valor negociado a R$
426.300,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação de
fornecedor

10/09/2021
10:46:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI -
CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 27/08/2021
09:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 27/08/2021

09:05:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 27/08/2021

09:05:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/08/2021
09:08:28

Bom dia! Os valores estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 27/08/2021
09:11:39

O valor estando acima do estimado o item/lote fica sujeito ao cancelamento.

Sistema 27/08/2021 O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo



09:15:01 pregoeiro.
Sistema 27/08/2021

09:16:39
O item 1 está encerrado.

Sistema 27/08/2021
09:16:47

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 27/08/2021
09:18:26

Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - Bom dia! Solicito negociação para R$
280.000,00.

05.731.550/0001-
02

27/08/2021
09:27:31

Bom dia

05.731.550/0001-
02

27/08/2021
09:28:16

Só um minuto por favor!

Pregoeiro 27/08/2021
09:28:47

Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - Ok

05.731.550/0001-
02

27/08/2021
09:42:15

Sr. (a) pregoeiro (a).

05.731.550/0001-
02

27/08/2021
09:44:19

Não podemos chegar a valor solicitado, Porém conseguimos chegar ao valor maximo
aceitavel de R$ 426.300,00

05.731.550/0001-
02

27/08/2021
09:44:49

R$ 42,63 o valor do exame!

Pregoeiro 27/08/2021
09:55:32

Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - Obrigada pelo retorno! Contudo, poderia
verificar a possibilidade de negociarmos no valor TOTAL de R$ 400.000,00 (valor/teste:

R$ 40,00)?
05.731.550/0001-

02
27/08/2021
10:03:18

Infelizmente não podemos reduzir. pois teriamos prejuizos.

Pregoeiro 27/08/2021
10:07:25

Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - OK, então! Valor negociado em R$
426.300,00 encontra-se dentro da média estimada. Será solicitado nesse momento o

arquivo da proposta adequada, enquanto realizamos a habilitação. Portanto, permaneça,
por favor, conectado.

Sistema 27/08/2021
10:14:05

Senhor fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-
02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

05.731.550/0001-
02

27/08/2021
10:20:51

Ja vamos enviar!

Sistema 27/08/2021
10:37:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF:
05.731.550/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 27/08/2021
12:05:25

Informamos que os autos serão enviados à área técnica para emissão parecer e, assim
que concluída a análise, as informações serão atualizadas na Plataforma. Será informado

aqui no CHAT o dia e horário de início da fase de manifestação de intenção de recurso
aos interessados.

Pregoeiro 31/08/2021
10:33:55

Bom dia a todos! Informamos que o Parecer Técnico foi concluído. Isto posto, amanhã a
partir das 10:35h estaremos atualizando a Plataforma.

Pregoeiro 01/09/2021
10:23:45

Bom dia! Informamos que a área responsável solicitou prazo para uma nova análise da
documentação.

Pregoeiro 01/09/2021
10:25:27

Salientamos que tão logo a área se manifeste daremos andamento ao processo de
habilitação. Portanto, a sessão segue SUSPENSA.

Pregoeiro 01/09/2021
10:26:32

Em caso de dúvida(s), estaremos à disposição através do telefone: (62) 3524-1628.

Pregoeiro 09/09/2021
10:46:01

Bom dia a todos! Informamos que o Parecer Técnico foi concluído. A plataforma será
atualizada e amanhã a partir das 10h45min será aberto o prazo para manifestação de

Recurso aos interessados.
Sistema 10/09/2021

10:46:22
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 10/09/2021

10:49:43
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/09/2021 às

11:16:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

27/08/2021
09:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

27/08/2021
09:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

27/08/2021
09:16:47 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 10/09/2021
10:46:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

10/09/2021
10:49:43

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/09/2021 às
11:16:00.



Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:55 horas do dia 10 de setembro de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ANA PAULA SILVESTRE 
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS
Equipe de Apoio

Voltar   
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