
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 5107)

 

     às 09:04:19 horas do dia 26/11/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NUMERO

999, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). GILDEONE SILVERIO DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: Bee 5107 - 2018/Pe 095/18 que tem por objeto Aquisição de Insumos

laboratoriais (Tubos, Lâminas, Agulhas e Adesivos), para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações constantes

deste Edital e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, em plástico transparente,

descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3

a 4 ml, contendo EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança

durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

Lote (2) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, em plástico transparente,

descartável, estéril, tamanho 13x75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora,

aspiração de 3,5 a 4 ml, contendo gel separador e acelerador de coágulo, para exames de

sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua

manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2018 16:52:49:129 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 500.000,00

23/11/2018 14:46:25:596 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 130.000,00

23/11/2018 11:07:13:576 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 401.250,00

23/11/2018 16:31:15:608 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 260.000,00

25/11/2018 19:56:22:673 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 50.000.000,00

23/11/2018 17:19:06:488 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 226.425,00

25/11/2018 16:41:44:047 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 225.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2018 16:52:49:129 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 300.000,00

23/11/2018 14:46:25:596 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 71.000,00
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Lote (3) - LÂMINA EXTENSORA PARA CONFECÇÃO DE ESFREGAÇOS, EM ACRÍLICO,

tamanho aproximado: 26x76mm.

Lote (4) - LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA 26X76 MM CX C/50,0 UN, lâmina de vidro

lapidado, para microscopia, dimensões aproximadas de 26x76x1 milímetro, com uma

extremidade fosca, caixa com 50 unidades.

Lote (5) - AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO,

estéril, bisel trifacetado, siliconizada, calibre 25 x 08 mm ou 30 x 08 mm, acompanhada com

dispositivo de segurança na própria agulha ou acompanhada com suporte plástico

adaptador que possua dispositivo de segurança, em conformidade com a NR32. O bisel

deve ser agudo e afiado, sem rebarbas ou imperfeições, facilitando a penetração nos

tecidos, minimizando dor e traumatismo. Para a agulha que já possui o dispositivo de

segurança, essa deverá vir acompanhada de suporte plástico adaptador apenas com trava

de liberação de agulha.

Lote (6) - ADESIVO PÓS-COLETA LABORATORIAL, uso adulto, absorvente, retangular ou

redondo, hipoalergênico, para proporcionar cicatrização mais rápida. Caixa com 500

23/11/2018 11:07:13:576 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 162.200,00

23/11/2018 16:31:15:608 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 110.000,00

23/11/2018 09:04:50:340 DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER MEDICO
HOSPITA  R$ 60.000,00

25/11/2018 19:56:22:673 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 20.000.000,00

23/11/2018 17:19:06:488 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 133.500,00

25/11/2018 16:41:44:047 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2018 16:52:49:129 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 60.000,00

23/11/2018 11:07:13:576 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 240,00

23/11/2018 17:19:06:488 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 205,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2018 11:07:13:576 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 30.000,00

23/11/2018 09:04:50:340 DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER MEDICO
HOSPITA  R$ 120.000,00

23/11/2018 17:19:06:488 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 27.360,00

23/11/2018 14:11:23:676 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP  R$ 45.600,00

25/11/2018 16:41:44:047 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2018 14:46:25:596 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 9.800,00

23/11/2018 11:07:13:576 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 10.090,00
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unidades.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, em plástico transparente,

descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3

a 4 ml, contendo EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança

durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

Lote (2) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, em plástico transparente,

descartável, estéril, tamanho 13x75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora,

aspiração de 3,5 a 4 ml, contendo gel separador e acelerador de coágulo, para exames de

sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua

manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2018 14:47:25:786 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 6.215,00

23/11/2018 11:08:27:423 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 17.625,00

26/11/2018 02:46:26:759 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA  R$ 11.000,00

23/11/2018 17:19:39:375 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 11.610,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/11/2018 09:28:45:660 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 112.500,00

26/11/2018 09:31:20:842 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 112.504,00

26/11/2018 09:31:18:380 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 112.506,00

26/11/2018 09:27:32:496 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 117.999,99

26/11/2018 09:26:47:379 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 118.000,00

26/11/2018 09:14:55:705 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 224.999,99

23/11/2018 16:31:15:608 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 260.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/11/2018 09:37:16:500 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 59.845,00

26/11/2018 09:36:41:094 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 59.850,00

23/11/2018 09:04:50:340 DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER MEDICO
HOSPITA  R$ 60.000,00

26/11/2018 09:16:17:325 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 62.000,00

26/11/2018 09:09:54:734 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 69.999,99

26/11/2018 09:06:41:404 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 70.000,00

26/11/2018 09:15:07:813 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 109.999,99

23/11/2018 16:31:15:608 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 110.000,00
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Lote (3) - LÂMINA EXTENSORA PARA CONFECÇÃO DE ESFREGAÇOS, EM ACRÍLICO,

tamanho aproximado: 26x76mm.

Lote (4) - LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA 26X76 MM CX C/50,0 UN, lâmina de vidro

lapidado, para microscopia, dimensões aproximadas de 26x76x1 milímetro, com uma

extremidade fosca, caixa com 50 unidades.

Lote (5) - AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO,

estéril, bisel trifacetado, siliconizada, calibre 25 x 08 mm ou 30 x 08 mm, acompanhada com

dispositivo de segurança na própria agulha ou acompanhada com suporte plástico

adaptador que possua dispositivo de segurança, em conformidade com a NR32. O bisel

deve ser agudo e afiado, sem rebarbas ou imperfeições, facilitando a penetração nos

tecidos, minimizando dor e traumatismo. Para a agulha que já possui o dispositivo de

segurança, essa deverá vir acompanhada de suporte plástico adaptador apenas com trava

de liberação de agulha.

Lote (6) - ADESIVO PÓS-COLETA LABORATORIAL, uso adulto, absorvente, retangular ou

redondo, hipoalergênico, para proporcionar cicatrização mais rápida. Caixa com 500

unidades.

Data-Hora Fornecedor Lance

23/11/2018 17:19:06:488 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 205,20

23/11/2018 11:07:13:576 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 240,00

23/11/2018 16:52:49:129 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/11/2018 09:43:44:050 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 13.900,00

26/11/2018 09:43:32:259 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 13.999,89

26/11/2018 09:43:34:804 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 14.000,00

26/11/2018 09:22:14:163 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP  R$ 29.999,99

23/11/2018 09:04:50:340 DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER MEDICO
HOSPITA  R$ 120.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/11/2018 14:46:25:596 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 9.800,00

23/11/2018 11:07:13:576 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 10.090,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/11/2018 09:23:24:906 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 5.872,99

26/11/2018 09:21:54:747 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 5.873,00

26/11/2018 02:46:26:759 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA  R$ 11.000,00

23/11/2018 11:08:27:423 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 17.625,00

14/01/2019 Página 4 de 10



 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 26/11/2018, às 09:33:57 horas, no lote (1) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A

VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa

plástica roxa protetora, aspiração de 3 a 4 ml, contendo EDTA para hematologia. O

fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de

modo a impedir vazamentos e derrames. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/01/2019, às 17:30:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/01/2019, às 17:30:36 horas, no lote (1) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A

VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa

plástica roxa protetora, aspiração de 3 a 4 ml, contendo EDTA para hematologia. O

fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de

modo a impedir vazamentos e derrames. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

14/01/2019, às 09:22:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:22:24 horas, no lote (1) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A

VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa

plástica roxa protetora, aspiração de 3 a 4 ml, contendo EDTA para hematologia. O

fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de

modo a impedir vazamentos e derrames. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de

recurso.

 

    No dia 14/01/2019, às 09:22:24 horas, no lote (1) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A

VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa

plástica roxa protetora, aspiração de 3 a 4 ml, contendo EDTA para hematologia. O

fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de

modo a impedir vazamentos e derrames. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA com o valor R$ 112.500,00.

 

    No dia 26/11/2018, às 09:39:14 horas, no lote (2) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A

VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13x75 mm com tampa
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plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 3,5 a 4 ml, contendo gel separador e

acelerador de coágulo, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve

garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e

derrames. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/01/2019, às 17:30:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/01/2019, às 17:30:58 horas, no lote (2) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A

VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13x75 mm com tampa

plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 3,5 a 4 ml, contendo gel separador e

acelerador de coágulo, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve

garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e

derrames. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 14/01/2019, às 09:22:36 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:22:36 horas, no lote (2) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A

VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13x75 mm com tampa

plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 3,5 a 4 ml, contendo gel separador e

acelerador de coágulo, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve

garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e

derrames. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 14/01/2019, às 09:22:36 horas, no lote (2) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A

VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13x75 mm com tampa

plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 3,5 a 4 ml, contendo gel separador e

acelerador de coágulo, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve

garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e

derrames. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP com o valor

R$ 55.000,00.

 

    No dia 26/11/2018, às 09:26:01 horas, no lote (3) - LÂMINA EXTENSORA PARA

CONFECÇÃO DE ESFREGAÇOS, EM ACRÍLICO, tamanho aproximado: 26x76mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2018, às 08:56:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 08:56:30 horas, no lote (3) - LÂMINA EXTENSORA PARA

CONFECÇÃO DE ESFREGAÇOS, EM ACRÍLICO, tamanho aproximado: 26x76mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
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coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: SALVI LOPES

& CIA LTDA - ME.. No dia 10/01/2019, às 17:31:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/01/2019, às 17:31:29 horas, no lote (3) - LÂMINA EXTENSORA PARA

CONFECÇÃO DE ESFREGAÇOS, EM ACRÍLICO, tamanho aproximado: 26x76mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Parecer técnico favorável. No dia 14/01/2019, às 09:22:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:22:49 horas, no lote (3) - LÂMINA EXTENSORA PARA

CONFECÇÃO DE ESFREGAÇOS, EM ACRÍLICO, tamanho aproximado: 26x76mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 14/01/2019, às 09:22:49 horas, no lote (3) - LÂMINA EXTENSORA PARA

CONFECÇÃO DE ESFREGAÇOS, EM ACRÍLICO, tamanho aproximado: 26x76mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAXLAB

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/11/2018, às 09:44:46 horas, no lote (4) - LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA

26X76 MM CX C/50,0 UN, lâmina de vidro lapidado, para microscopia, dimensões

aproximadas de 26x76x1 milímetro, com uma extremidade fosca, caixa com 50 unidades. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/01/2019, às 17:32:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/01/2019, às 17:32:19 horas, no lote (4) - LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA

26X76 MM CX C/50,0 UN, lâmina de vidro lapidado, para microscopia, dimensões

aproximadas de 26x76x1 milímetro, com uma extremidade fosca, caixa com 50 unidades. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 14/01/2019, às 09:22:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:22:59 horas, no lote (4) - LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA

26X76 MM CX C/50,0 UN, lâmina de vidro lapidado, para microscopia, dimensões

aproximadas de 26x76x1 milímetro, com uma extremidade fosca, caixa com 50 unidades. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 14/01/2019, às 09:22:59 horas, no lote (4) - LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA

26X76 MM CX C/50,0 UN, lâmina de vidro lapidado, para microscopia, dimensões
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aproximadas de 26x76x1 milímetro, com uma extremidade fosca, caixa com 50 unidades. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP com o valor R$

13.896,00.

 

    No dia 26/11/2018, às 09:25:33 horas, no lote (5) - AGULHA DESCARTÁVEL PARA

COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, calibre

25 x 08 mm ou 30 x 08 mm, acompanhada com dispositivo de segurança na própria agulha

ou acompanhada com suporte plástico adaptador que possua dispositivo de segurança, em

conformidade com a NR32. O bisel deve ser agudo e afiado, sem rebarbas ou imperfeições,

facilitando a penetração nos tecidos, minimizando dor e traumatismo. Para a agulha que já

possui o dispositivo de segurança, essa deverá vir acompanhada de suporte plástico

adaptador apenas com trava de liberação de agulha. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/01/2019, às 17:32:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/01/2019, às 17:32:41 horas, no lote (5) - AGULHA DESCARTÁVEL PARA

COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, calibre

25 x 08 mm ou 30 x 08 mm, acompanhada com dispositivo de segurança na própria agulha

ou acompanhada com suporte plástico adaptador que possua dispositivo de segurança, em

conformidade com a NR32. O bisel deve ser agudo e afiado, sem rebarbas ou imperfeições,

facilitando a penetração nos tecidos, minimizando dor e traumatismo. Para a agulha que já

possui o dispositivo de segurança, essa deverá vir acompanhada de suporte plástico

adaptador apenas com trava de liberação de agulha. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

14/01/2019, às 09:23:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:23:08 horas, no lote (5) - AGULHA DESCARTÁVEL PARA

COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, calibre

25 x 08 mm ou 30 x 08 mm, acompanhada com dispositivo de segurança na própria agulha

ou acompanhada com suporte plástico adaptador que possua dispositivo de segurança, em

conformidade com a NR32. O bisel deve ser agudo e afiado, sem rebarbas ou imperfeições,

facilitando a penetração nos tecidos, minimizando dor e traumatismo. Para a agulha que já

possui o dispositivo de segurança, essa deverá vir acompanhada de suporte plástico

adaptador apenas com trava de liberação de agulha. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem

intenção de recurso.

 

    No dia 14/01/2019, às 09:23:08 horas, no lote (5) - AGULHA DESCARTÁVEL PARA

COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, calibre

25 x 08 mm ou 30 x 08 mm, acompanhada com dispositivo de segurança na própria agulha
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ou acompanhada com suporte plástico adaptador que possua dispositivo de segurança, em

conformidade com a NR32. O bisel deve ser agudo e afiado, sem rebarbas ou imperfeições,

facilitando a penetração nos tecidos, minimizando dor e traumatismo. Para a agulha que já

possui o dispositivo de segurança, essa deverá vir acompanhada de suporte plástico

adaptador apenas com trava de liberação de agulha. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

S.A. com o valor R$ 6.400,00.

 

    No dia 26/11/2018, às 09:25:09 horas, no lote (6) - ADESIVO PÓS-COLETA

LABORATORIAL, uso adulto, absorvente, retangular ou redondo, hipoalergênico, para

proporcionar cicatrização mais rápida. Caixa com 500 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 10/01/2019, às 17:33:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/01/2019, às 17:33:04 horas, no lote (6) - ADESIVO PÓS-COLETA

LABORATORIAL, uso adulto, absorvente, retangular ou redondo, hipoalergênico, para

proporcionar cicatrização mais rápida. Caixa com 500 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 14/01/2019, às 09:23:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:23:17 horas, no lote (6) - ADESIVO PÓS-COLETA

LABORATORIAL, uso adulto, absorvente, retangular ou redondo, hipoalergênico, para

proporcionar cicatrização mais rápida. Caixa com 500 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 14/01/2019, às 09:23:17 horas, no lote (6) - ADESIVO PÓS-COLETA

LABORATORIAL, uso adulto, absorvente, retangular ou redondo, hipoalergênico, para

proporcionar cicatrização mais rápida. Caixa com 500 unidades. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SALVI LOPES & CIA LTDA -

ME. com o valor R$ 5.870,00.

 

    No dia 08/11/2018, às 16:40:53 horas, a autoridade competente da licitação - CLERLEIS

RODRIGUES LOPES - substitui o Pregoeiro POLLYANNA ALLEN GOMES DE JESUS. O

motivo da alteração foi o seguinte: Nome do Pregoeiro informado errado.

 

    No dia 05/12/2018, às 08:56:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no lote (3) -

LÂMINA EXTENSORA PARA CONFECÇÃO DE ESFREGAÇOS, EM ACRÍLICO, tamanho

aproximado: 26x76mm. O motivo da desclassificação foi: Apresentou proposta com marca
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divergente da cadastrada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

GILDEONE SILVERIO DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

CLERLEIS RODRIGUES LOPES

Autoridade Competente

 

FABIANA FERNANDES MARTINS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
08.396.572/0001-43 DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER MEDICO HOSPITA

10.335.819/0001-63 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.

12.606.382/0001-80 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO

59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP

04.724.729/0001-61 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

13.008.903/0001-60 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP

52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

16.743.543/0001-39 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

26.164.075/0001-00 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP

82.478.140/0001-34 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

14/01/2019 Página 10 de 10


