
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 2076)

 

     às 09:06:55 horas do dia 19/09/2018 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 2076 - 2018/Pe 078/18 que tem por objeto Aquisição de insumos

laboratoriais (Coletor, navalha e tubos) para atender a Coordenadoria de Serviço de

Verificação de Óbitos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e

especificações constantes deste Edital e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - COLETOR FRASCO DESCARTÁVEL, para biópsia, não estéril, com tampa, em

plástico rígido, com rosca, na cor branco opaco, capacidade mínima de 60 ml. Com registro

na ANVISA/MS.

Lote (2) - NAVALHA DESCARTÁVEL TIPO FIO ALTO 80 MM X 14 MM, para micrótomo, fio

alto, descartável, confeccionada em aço inoxidável, com tratamento cerâmico e fio teflonado,

medindo 80 mm x 14 mm. Embalada em caixa com 50 unidades.

Lote (3) - TUBO PLÁSTICO COM TAMPA PT COM 100,0 FR, estéril, translúcido, fabricado

em polipropileno, para congelamento, com tampa de rosca na cor laranja com anel de

vedação, autoclavável, resistente a baixas temperaturas. Dimensões: 10 x 45 mm.

Capacidade para 2 ml. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades.

Lote (4) - TUBO POLIESTIRENO COM TAMPA TB COM 50,0 ML, estéril, translúcido,

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2018 15:39:08:376 INTECQ - INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE
QUAL.  R$ 3.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/09/2018 17:55:25:673 INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME  R$ 4.754,53

19/09/2018 00:41:13:867 HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO -
EIRELI  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2018 15:39:08:376 INTECQ - INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE
QUAL.  R$ 3.600,00

07/11/2018 Página 1 de 6



fabricado em polipropileno, com tampa rosqueável na cor azul, fundo cônico para centrífuga,

graduado com superfície para marcação das amostras. Dimensões: 116 x 30 mm.

Capacidade para 50 ml. Embalado individualmente.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - COLETOR FRASCO DESCARTÁVEL, para biópsia, não estéril, com tampa, em

plástico rígido, com rosca, na cor branco opaco, capacidade mínima de 60 ml. Com registro

na ANVISA/MS.

Lote (2) - NAVALHA DESCARTÁVEL TIPO FIO ALTO 80 MM X 14 MM, para micrótomo, fio

alto, descartável, confeccionada em aço inoxidável, com tratamento cerâmico e fio teflonado,

medindo 80 mm x 14 mm. Embalada em caixa com 50 unidades.

Lote (3) - TUBO PLÁSTICO COM TAMPA PT COM 100,0 FR, estéril, translúcido, fabricado

em polipropileno, para congelamento, com tampa de rosca na cor laranja com anel de

vedação, autoclavável, resistente a baixas temperaturas. Dimensões: 10 x 45 mm.

Capacidade para 2 ml. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades.

Lote (4) - TUBO POLIESTIRENO COM TAMPA TB COM 50,0 ML, estéril, translúcido,

fabricado em polipropileno, com tampa rosqueável na cor azul, fundo cônico para centrífuga,

graduado com superfície para marcação das amostras. Dimensões: 116 x 30 mm.

Capacidade para 50 ml. Embalado individualmente.

 

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

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2018 15:39:08:376 INTECQ - INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE
QUAL.  R$ 3.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2018 15:39:08:376 INTECQ - INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE
QUAL.  R$ 3.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2018 17:55:25:673 INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME  R$ 4.754,53

19/09/2018 09:08:22:929 HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO -
EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2018 15:39:08:376 INTECQ - INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE
QUAL.  R$ 3.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2018 15:39:08:376 INTECQ - INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE
QUAL.  R$ 3.800,00
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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 19/09/2018, às 09:12:34 horas, no lote (1) - COLETOR FRASCO DESCARTÁVEL,

para biópsia, não estéril, com tampa, em plástico rígido, com rosca, na cor branco opaco,

capacidade mínima de 60 ml. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 05/11/2018, às 09:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2018, às 09:05:24 horas, no lote (1) - COLETOR FRASCO DESCARTÁVEL,

para biópsia, não estéril, com tampa, em plástico rígido, com rosca, na cor branco opaco,

capacidade mínima de 60 ml. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada

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

No dia 07/11/2018, às 10:31:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 10:31:07 horas, no lote (1) - COLETOR FRASCO DESCARTÁVEL,

para biópsia, não estéril, com tampa, em plástico rígido, com rosca, na cor branco opaco,

capacidade mínima de 60 ml. Com registro na ANVISA/MS. -  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 07/11/2018, às 10:31:07 horas, no lote (1) - COLETOR FRASCO DESCARTÁVEL,

para biópsia, não estéril, com tampa, em plástico rígido, com rosca, na cor branco opaco,

capacidade mínima de 60 ml. Com registro na ANVISA/MS. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTECQ - INSTITUTO DE

PESQ.TECN. E CONTR.DE QUAL. com o valor R$ 1.290,00.

 

    No dia 19/09/2018, às 09:40:13 horas, no lote (2) - NAVALHA DESCARTÁVEL TIPO FIO

ALTO 80 MM X 14 MM, para micrótomo, fio alto, descartável, confeccionada em aço

inoxidável, com tratamento cerâmico e fio teflonado, medindo 80 mm x 14 mm. Embalada

em caixa com 50 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/11/2018, às 09:05:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2018, às 09:05:49 horas, no lote (2) - NAVALHA DESCARTÁVEL TIPO FIO

ALTO 80 MM X 14 MM, para micrótomo, fio alto, descartável, confeccionada em aço

inoxidável, com tratamento cerâmico e fio teflonado, medindo 80 mm x 14 mm. Embalada

em 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 07/11/2018, às 10:31:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 07/11/2018, às 10:31:20 horas, no lote (2) - NAVALHA DESCARTÁVEL TIPO FIO

ALTO 80 MM X 14 MM, para micrótomo, fio alto, descartável, confeccionada em aço

inoxidável, com tratamento cerâmico e fio teflonado, medindo 80 mm x 14 mm. Embalada

em 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 07/11/2018, às 10:31:20 horas, no lote (2) - NAVALHA DESCARTÁVEL TIPO FIO

ALTO 80 MM X 14 MM, para micrótomo, fio alto, descartável, confeccionada em aço

inoxidável, com tratamento cerâmico e fio teflonado, medindo 80 mm x 14 mm. Embalada

em caixa com 50 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME com o valor

R$ 4.000,00.

 

    No dia 19/09/2018, às 09:12:39 horas, no lote (3) - TUBO PLÁSTICO COM TAMPA PT

COM 100,0 FR, estéril, translúcido, fabricado em polipropileno, para congelamento, com

tampa de rosca na cor laranja com anel de vedação, autoclavável, resistente a baixas

temperaturas. Dimensões: 10 x 45 mm. Capacidade para 2 ml. Embalado individualmente.

Pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/11/2018, às 09:06:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2018, às 09:06:15 horas, no lote (3) - TUBO PLÁSTICO COM TAMPA PT

COM 100,0 FR, estéril, translúcido, fabricado em polipropileno, para congelamento, com

tampa de rosca na cor laranja com anel de vedação, autoclavável, resistente a baixas

temperaturas. Dimensões: 10 x 45 mm. Capacidade para 2 ml. Embalado individualmente.

Pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 07/11/2018, às 10:31:30

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 10:31:30 horas, no lote (3) - TUBO PLÁSTICO COM TAMPA PT

COM 100,0 FR, estéril, translúcido, fabricado em polipropileno, para congelamento, com

tampa de rosca na cor laranja com anel de vedação, autoclavável, resistente a baixas

temperaturas. Dimensões: 10 x 45 mm. Capacidade para 2 ml. Embalado individualmente.

Pacote com 100 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 07/11/2018, às 10:31:30 horas, no lote (3) - TUBO PLÁSTICO COM TAMPA PT

COM 100,0 FR, estéril, translúcido, fabricado em polipropileno, para congelamento, com

tampa de rosca na cor laranja com anel de vedação, autoclavável, resistente a baixas

temperaturas. Dimensões: 10 x 45 mm. Capacidade para 2 ml. Embalado individualmente.
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Pacote com 100 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa INTECQ - INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE QUAL. com o

valor R$ 2.200,00.

 

    No dia 19/09/2018, às 09:37:56 horas, no lote (4) - TUBO POLIESTIRENO COM TAMPA

TB COM 50,0 ML, estéril, translúcido, fabricado em polipropileno, com tampa rosqueável na

cor azul, fundo cônico para centrífuga, graduado com superfície para marcação das

amostras. Dimensões: 116 x 30 mm. Capacidade para 50 ml. Embalado individualmente. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/11/2018, às 09:06:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2018, às 09:06:38 horas, no lote (4) - TUBO POLIESTIRENO COM TAMPA

TB COM 50,0 ML, estéril, translúcido, fabricado em polipropileno, com tampa rosqueável na

cor azul, fundo cônico para centrífuga, graduado com superfície para marcação das

amostras. Dimensões: 116 x 30 mm. Capacidade para 50 ml. Embalado individualmente. -  a

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

parecer técnico favorável. No dia 07/11/2018, às 10:31:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 10:31:38 horas, no lote (4) - TUBO POLIESTIRENO COM TAMPA

TB COM 50,0 ML, estéril, translúcido, fabricado em polipropileno, com tampa rosqueável na

cor azul, fundo cônico para centrífuga, graduado com superfície para marcação das

amostras. Dimensões: 116 x 30 mm. Capacidade para 50 ml. Embalado individualmente. -  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 07/11/2018, às 10:31:38 horas, no lote (4) - TUBO POLIESTIRENO COM TAMPA

TB COM 50,0 ML, estéril, translúcido, fabricado em polipropileno, com tampa rosqueável na

cor azul, fundo cônico para centrífuga, graduado com superfície para marcação das

amostras. Dimensões: 116 x 30 mm. Capacidade para 50 ml. Embalado individualmente. -

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

- INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE QUAL. com o valor R$ 3.560,00.

 

    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
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CLERLEIS RODRIGUES LOPES

Autoridade Competente

 

FABIANA FERNANDES MARTINS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.762.665/0001-96 HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI

53.427.738/0001-04 INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME

01.915.071/0002-68 INTECQ - INSTITUTO DE PESQ.TECN. E CONTR.DE QUAL.
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