
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 1589)

 

     às 15:00:43 horas do dia 01/08/2018 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 1589 - 2018/072/2018 que tem por objeto Aquisição de insumos diversos

para suprir as necessidades da Gerência de Laboratórios da Diretoria de Vigilância e

Zoonoses e utilização em campanhas, conforme condições e especificações estabelecidas

no Edital e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico transparente;Espessura 6 micra;Medida:

20x30cm;Deverá vir embalado em pacote de 200 unidades.

Destina-se: Acondicionamento de material biológico (cérebro de cão, gato, etc.) para exame.

Lote (2) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico transparente;Espessura 6 micra;Medida:

30x45cm;Deverá vir embalado em pacote de 200 unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti).

Lote (3) - SACO PLÁSTICO, Saco plástico transparente;Espessura 6 micra;Medida:

25x35cm; Deverá vir embalado em pacote de 200 unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti).

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 9.800,00

31/07/2018 16:29:19:697 ANOVA EMBALAGENS PLASTICOS VIDROS E
DESCARTAVEIS E  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 9.800,00

31/07/2018 16:29:19:697 ANOVA EMBALAGENS PLASTICOS VIDROS E
DESCARTAVEIS E  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 7.500,00

31/07/2018 16:29:19:697 ANOVA EMBALAGENS PLASTICOS VIDROS E
DESCARTAVEIS E  R$ 2.000,00
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Lote (4) - LUVA: Luva nitrílica, floculada, espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio

(constar n.º CA/Mtb); Tamanho: G;

Destina-se:  EPI utilizado na captura e remoção  de exames

Lote (5) - LUVA: Luva nitrílica, floculada, espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio (

constar n.º CA/MTB);Tamanho: GG;

Destina-se: EPI utilizado na captura e remoção  de exames

Lote (6) - LUVA DE SEGURANÇA Confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais

10 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar dos dedos, cano médio (constar n.º

CA/MTB);Tamanho: G;

Lote (7) - CORDA: Corda transada;Material: PP polipropileno;Espessura: 3 mm; Rolo: 1

quilo.

Destina-se: A fazer medição de volume da água em poços e cisternas para  tratamento para

controle da proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti.

Lote (8) - CORDA: Corda tipo caminhoneiro; Material: 100% poliéster; Espessura: 12 mm;

Rolo com 11 quilos.

Lote (9) - ELÁSTICO CIRCULAR:Liga de borracha cores, (prender dinheiro) pacote com 100

g.

Lote (10) - PRANCHETA DURATEX:Tamanha Ofício;Medida aproximada: 33 x 23 cm;

Prendedor metálico.

Lote (11) - BACIA:Bacia de alumínio; Medida de diâmetro: 30 cm;

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 8.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 6.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 7.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 12.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 8.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 2.360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 36.900,00
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Lote (12) - CHAPA DE EUCATEX  Eucatex marrom;Chapa lisa de um lado e áspero do

outro:Largura e comprimento: 122x244cm; Espessura: 2,5 mm.

Lote (13) - BACIA PLÁSTICA  Bacia plástica canelada; Capacidade: 18 litros; Medida

aproximada: 19 cm de altura e 39 cm de diâmetro.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (14) - BACIA PLÁSTICA  Bacia plástica canelada;Capacidade: 2,5 litros;Medida

aproximada: 8 cm de altura e 25 cm de diâmetro.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - CAIXA Caixa polipropileno com tampa;Capacidade: 24,5 litros; Medida

aproximada: 60x40x20 (CLA).

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico transparente;Espessura 6 micra;Medida:

20x30cm;Deverá vir embalado em pacote de 200 unidades.

Destina-se: Acondicionamento de material biológico (cérebro de cão, gato, etc.) para exame.

Lote (2) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico transparente;Espessura 6 micra;Medida:

30x45cm;Deverá vir embalado em pacote de 200 unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti).

Lote (3) - SACO PLÁSTICO, Saco plástico transparente;Espessura 6 micra;Medida:

25x35cm; Deverá vir embalado em pacote de 200 unidades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:19:49:405 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 10.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:19:49:405 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 16.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:19:49:405 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 36.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 16:29:19:697 ANOVA EMBALAGENS PLASTICOS VIDROS E
DESCARTAVEIS E  R$ 2.500,00

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 9.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 16:29:19:697 ANOVA EMBALAGENS PLASTICOS VIDROS E
DESCARTAVEIS E  R$ 5.000,00

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 9.800,00
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Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti).

Lote (4) - LUVA: Luva nitrílica, floculada, espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio

(constar n.º CA/Mtb); Tamanho: G;

Destina-se:  EPI utilizado na captura e remoção  de exames

Lote (5) - LUVA: Luva nitrílica, floculada, espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio (

constar n.º CA/MTB);Tamanho: GG;

Destina-se: EPI utilizado na captura e remoção  de exames

Lote (6) - LUVA DE SEGURANÇA Confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais

10 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar dos dedos, cano médio (constar n.º

CA/MTB);Tamanho: G;

Lote (7) - CORDA: Corda transada;Material: PP polipropileno;Espessura: 3 mm; Rolo: 1

quilo.

Destina-se: A fazer medição de volume da água em poços e cisternas para  tratamento para

controle da proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti.

Lote (8) - CORDA: Corda tipo caminhoneiro; Material: 100% poliéster; Espessura: 12 mm;

Rolo com 11 quilos.

Lote (9) - ELÁSTICO CIRCULAR:Liga de borracha cores, (prender dinheiro) pacote com 100

g.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 16:29:19:697 ANOVA EMBALAGENS PLASTICOS VIDROS E
DESCARTAVEIS E  R$ 2.000,00

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 7.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 8.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:16:15:604 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 6.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 7.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 12.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 8.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 2.360,00
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Lote (10) - PRANCHETA DURATEX:Tamanha Ofício;Medida aproximada: 33 x 23 cm;

Prendedor metálico.

Lote (11) - BACIA:Bacia de alumínio; Medida de diâmetro: 30 cm;

Lote (12) - CHAPA DE EUCATEX  Eucatex marrom;Chapa lisa de um lado e áspero do

outro:Largura e comprimento: 122x244cm; Espessura: 2,5 mm.

Lote (13) - BACIA PLÁSTICA  Bacia plástica canelada; Capacidade: 18 litros; Medida

aproximada: 19 cm de altura e 39 cm de diâmetro.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (14) - BACIA PLÁSTICA  Bacia plástica canelada;Capacidade: 2,5 litros;Medida

aproximada: 8 cm de altura e 25 cm de diâmetro.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (15) - CAIXA Caixa polipropileno com tampa;Capacidade: 24,5 litros; Medida

aproximada: 60x40x20 (CLA).

 

    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 01/08/2018, às 15:21:48 horas, no lote (1) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 20x30cm;Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de material biológico (cérebro de cão, gato, etc.) para exame.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:19:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:18:14:743 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 36.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:19:49:405 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 10.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:19:49:405 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 16.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 16:19:49:405 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 36.500,00
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    No dia 22/10/2018, às 08:19:50 horas, no lote (1) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 20x30cm;Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de material biológico (cérebro de cão, gato, etc.) para exame.

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

seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 25/10/2018, às 09:09:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:09:11 horas, no lote (1) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 20x30cm;Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de material biológico (cérebro de cão, gato, etc.) para exame.

-  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 25/10/2018, às 09:09:11 horas, no lote (1) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 20x30cm;Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de material biológico (cérebro de cão, gato, etc.) para exame.

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

ANOVA EMBALAGENS PLASTICOS VIDROS E DESCARTAVEIS E com o valor R$ 270,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:20:06 horas, no lote (2) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 30x45cm;Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti). -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:20:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:20:19 horas, no lote (2) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 30x45cm;Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti). -  a situação do lote

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

favorável. No dia 25/10/2018, às 09:09:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:09:24 horas, no lote (2) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico
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transparente;Espessura 6 micra;Medida: 30x45cm;Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti). -  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 25/10/2018, às 09:09:24 horas, no lote (2) - SACO PLÁSTICO: Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 30x45cm;Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti). -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANOVA EMBALAGENS

PLASTICOS VIDROS E DESCARTAVEIS E com o valor R$ 630,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:39:50 horas, no lote (3) - SACO PLÁSTICO, Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 25x35cm; Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti). -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:22:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:22:46 horas, no lote (3) - SACO PLÁSTICO, Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 25x35cm; Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti). -  a situação do lote

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

favorável. No dia 25/10/2018, às 09:09:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:09:36 horas, no lote (3) - SACO PLÁSTICO, Saco plástico

transparente;Espessura 6 micra;Medida: 25x35cm; Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti). -  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 25/10/2018, às 09:09:36 horas, no lote (3) - SACO PLÁSTICO, Saco plástico
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transparente;Espessura 6 micra;Medida: 25x35cm; Deverá vir embalado em pacote de 200

unidades.

Destina-se: Acondicionamento de materiais utilizados no LI (Levantamento de índice) e

Ovitrampas (Armadilhas para coleta ovos do mosquitos Aedes aegypti). -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANOVA EMBALAGENS

PLASTICOS VIDROS E DESCARTAVEIS E com o valor R$ 275,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:16:21 horas, no lote (4) - LUVA: Luva nitrílica, floculada,

espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio (constar n.º CA/Mtb); Tamanho: G;

Destina-se:  EPI utilizado na captura e remoção  de exames -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:23:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:23:17 horas, no lote (4) - LUVA: Luva nitrílica, floculada,

espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio (constar n.º CA/Mtb); Tamanho: G;

Destina-se:  EPI utilizado na captura e remoção  de exames -  a situação do lote foi alterada

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

No dia 25/10/2018, às 09:09:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:09:48 horas, no lote (4) - LUVA: Luva nitrílica, floculada,

espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio (constar n.º CA/Mtb); Tamanho: G;

Destina-se:  EPI utilizado na captura e remoção  de exames -  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 25/10/2018, às 09:09:48 horas, no lote (4) - LUVA: Luva nitrílica, floculada,

espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio (constar n.º CA/Mtb); Tamanho: G;

Destina-se:  EPI utilizado na captura e remoção  de exames -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGNALDO EDSON DE MATTOS

MICRO EMPRESA com o valor R$ 3.696,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:06:18 horas, no lote (5) - LUVA: Luva nitrílica, floculada,

espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio ( constar n.º CA/MTB);Tamanho: GG;

Destina-se: EPI utilizado na captura e remoção  de exames -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:23:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:23:41 horas, no lote (5) - LUVA: Luva nitrílica, floculada,

espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio ( constar n.º CA/MTB);Tamanho: GG;

Destina-se: EPI utilizado na captura e remoção  de exames -  a situação do lote foi alterada

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

No dia 25/10/2018, às 09:09:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/10/2018, às 09:09:57 horas, no lote (5) - LUVA: Luva nitrílica, floculada,

espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio ( constar n.º CA/MTB);Tamanho: GG;

Destina-se: EPI utilizado na captura e remoção  de exames -  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 25/10/2018, às 09:09:57 horas, no lote (5) - LUVA: Luva nitrílica, floculada,

espessura média de 0,35 a 0,4 mm, cano médio ( constar n.º CA/MTB);Tamanho: GG;

Destina-se: EPI utilizado na captura e remoção  de exames -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGNALDO EDSON DE MATTOS

MICRO EMPRESA com o valor R$ 1.575,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:06:29 horas, no lote (6) - LUVA DE SEGURANÇA

Confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestida em látex

corrugado na face palmar dos dedos, cano médio (constar n.º CA/MTB);Tamanho: G; -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:24:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:24:10 horas, no lote (6) - LUVA DE SEGURANÇA

Confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestida em látex

corrugado na face palmar dos dedos, cano médio (constar n.º CA/MTB);Tamanho: G; -  a

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

Parecer técnico favorável. No dia 25/10/2018, às 09:10:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:10:09 horas, no lote (6) - LUVA DE SEGURANÇA

Confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestida em látex

corrugado na face palmar dos dedos, cano médio (constar n.º CA/MTB);Tamanho: G; -  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 25/10/2018, às 09:10:09 horas, no lote (6) - LUVA DE SEGURANÇA

Confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestida em látex

corrugado na face palmar dos dedos, cano médio (constar n.º CA/MTB);Tamanho: G; -  pelo

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

EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA com o valor R$ 3.480,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:26:13 horas, no lote (7) - CORDA: Corda transada;Material: PP

polipropileno;Espessura: 3 mm; Rolo: 1 quilo.
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Destina-se: A fazer medição de volume da água em poços e cisternas para  tratamento para

controle da proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:24:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:24:38 horas, no lote (7) - CORDA: Corda transada;Material: PP

polipropileno;Espessura: 3 mm; Rolo: 1 quilo.

Destina-se: A fazer medição de volume da água em poços e cisternas para  tratamento para

controle da proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti. -  a situação do lote foi

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

favorável. No dia 25/10/2018, às 09:10:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:10:19 horas, no lote (7) - CORDA: Corda transada;Material: PP

polipropileno;Espessura: 3 mm; Rolo: 1 quilo.

Destina-se: A fazer medição de volume da água em poços e cisternas para  tratamento para

controle da proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti. -  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 25/10/2018, às 09:10:19 horas, no lote (7) - CORDA: Corda transada;Material: PP

polipropileno;Espessura: 3 mm; Rolo: 1 quilo.

Destina-se: A fazer medição de volume da água em poços e cisternas para  tratamento para

controle da proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGNALDO EDSON DE

MATTOS MICRO EMPRESA com o valor R$ 4.135,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:39:45 horas, no lote (8) - CORDA: Corda tipo caminhoneiro;

Material: 100% poliéster; Espessura: 12 mm; Rolo com 11 quilos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:25:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:25:04 horas, no lote (8) - CORDA: Corda tipo caminhoneiro;

Material: 100% poliéster; Espessura: 12 mm; Rolo com 11 quilos. -  a situação do lote foi

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

favorável. No dia 25/10/2018, às 09:10:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:10:28 horas, no lote (8) - CORDA: Corda tipo caminhoneiro;

Material: 100% poliéster; Espessura: 12 mm; Rolo com 11 quilos. -  a situação do lote foi

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

favorável e sem intenção de recurso.
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    No dia 25/10/2018, às 09:10:28 horas, no lote (8) - CORDA: Corda tipo caminhoneiro;

Material: 100% poliéster; Espessura: 12 mm; Rolo com 11 quilos. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGNALDO EDSON DE

MATTOS MICRO EMPRESA com o valor R$ 4.012,20.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:34:49 horas, no lote (9) - ELÁSTICO CIRCULAR:Liga de

borracha cores, (prender dinheiro) pacote com 100 g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:25:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:25:35 horas, no lote (9) - ELÁSTICO CIRCULAR:Liga de

borracha cores, (prender dinheiro) pacote com 100 g. -  a situação do lote foi alterada para:

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

25/10/2018, às 09:10:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:10:36 horas, no lote (9) - ELÁSTICO CIRCULAR:Liga de

borracha cores, (prender dinheiro) pacote com 100 g. -  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 25/10/2018, às 09:10:36 horas, no lote (9) - ELÁSTICO CIRCULAR:Liga de

borracha cores, (prender dinheiro) pacote com 100 g. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO

EMPRESA com o valor R$ 1.980,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:20:27 horas, no lote (10) - PRANCHETA DURATEX:Tamanha

Ofício;Medida aproximada: 33 x 23 cm; Prendedor metálico. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:26:04 horas, no lote (10) - PRANCHETA DURATEX:Tamanha

Ofício;Medida aproximada: 33 x 23 cm; Prendedor metálico. -  a situação do lote foi alterada

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

No dia 25/10/2018, às 09:10:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:10:45 horas, no lote (10) - PRANCHETA DURATEX:Tamanha

Ofício;Medida aproximada: 33 x 23 cm; Prendedor metálico. -  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 25/10/2018, às 09:10:45 horas, no lote (10) - PRANCHETA DURATEX:Tamanha
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Ofício;Medida aproximada: 33 x 23 cm; Prendedor metálico. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGNALDO EDSON DE MATTOS

MICRO EMPRESA com o valor R$ 6.860,00.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:34:59 horas, no lote (11) - BACIA:Bacia de alumínio; Medida de

diâmetro: 30 cm; -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às

08:27:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:27:18 horas, no lote (11) - BACIA:Bacia de alumínio; Medida de

diâmetro: 30 cm; -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Valor ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e nova

pesquisa de preços.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:20:17 horas, no lote (12) - CHAPA DE EUCATEX  Eucatex

marrom;Chapa lisa de um lado e áspero do outro:Largura e comprimento: 122x244cm;

Espessura: 2,5 mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018,

às 08:27:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:27:30 horas, no lote (12) - CHAPA DE EUCATEX  Eucatex

marrom;Chapa lisa de um lado e áspero do outro:Largura e comprimento: 122x244cm;

Espessura: 2,5 mm. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Valor ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e nova

pesquisa de preços.

 

    No lote (13) - BACIA PLÁSTICA  Bacia plástica canelada; Capacidade: 18 litros; Medida

aproximada: 19 cm de altura e 39 cm de diâmetro. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (14) - BACIA PLÁSTICA  Bacia plástica canelada;Capacidade: 2,5 litros;Medida

aproximada: 8 cm de altura e 25 cm de diâmetro. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 01/08/2018, às 15:47:00 horas, no lote (15) - CAIXA Caixa polipropileno com

tampa;Capacidade: 24,5 litros; Medida aproximada: 60x40x20 (CLA). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 08:27:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 08:27:45 horas, no lote (15) - CAIXA Caixa polipropileno com

tampa;Capacidade: 24,5 litros; Medida aproximada: 60x40x20 (CLA). -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valor ofertado acima da

média do estimado, mesmo após negociação e nova pesquisa de preços.
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    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:
00.011.471/0001-03 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA

21.052.558/0001-90 ANOVA EMBALAGENS PLASTICOS VIDROS E DESCARTAVEIS E
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