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Consulta Ata do Pregão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 181/2021

Às 10:07 horas do dia 22 de abril de 2021, reuniu-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 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo
nº Bee 34638 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 181/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de locação de cilindros, na distribuição e manutenção, com fornecimento periódico e ininterrupto de gases medicinais utilizados
nas Unidades de Saúde e ambulâncias que compõem o quadro da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência - SAMU, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Inicialmente, em conformidade com às disposições
contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se
“licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Locação de Equipamentos para Consumo de Gases
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de cilindros, na distribuição e manutenção,
com fornecimento periódico e ininterrupto de gases medicinais utilizados nas Unidades de Saúde e ambulâncias que compõem o quadro da Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme condições e especificações constantes deste Edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 7.103.699,0000 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 500,00
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GILDEONE SILVERIO DE LIMA 
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS 
Equipe de Apoio
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