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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE

LICITACAO - (GO)

LICITAÇÃO: (Ano: 2012/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo:

4.478.193.0/2011)

 

  Às 10:01:42 horas do dia 06/02/2012 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). MONICA LUIZA VICZNEVSKI , e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

n° 4.478.193.0/2011 - 2012/006/2012 que tem por objeto Contratação de empresa para

prestação de serviços para realização de exames laboratoriais de gasometria, incluindo

fornecimento de equipamentos, insumos, manutenção, calibração, interfaceamento,

treinamentos e assistência técnico  cientifica, para atender a Secretaria Municipal de Saúde

- SMS, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de exames

laboratoriais de gasometria, incluindo fornecimento de equipamentos, insumos, manutenção,

calibração, interfaceamento, treinamentos e assistência técnico

Data-Hora Fornecedor Valor

03/02/2012 18:20:17:791
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PROD

HOSPITAL
 R$ 204.400,00

06/02/2012 08:49:53:579 NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.  R$ 730.000,00

06/02/2012 08:53:15:055 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - EPP  R$ 613.200,00

03/02/2012 16:30:35:910 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP  R$ 554.800,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram os seguintes os

menores preços apresentados :

 

 Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de exames

laboratoriais de gasometria, incluindo fornecimento de equipamentos, insumos, manutenção,

calibração, interfaceamento, treinamentos e assistência técnico
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Data-Hora Fornecedor Lance

06/02/2012 10:51:44:522 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP  R$ 40.760,00

06/02/2012 10:32:15:020
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PROD

HOSPITAL
 R$ 42.996,00

06/02/2012 10:10:43:504 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - EPP  R$ 146.000,00

06/02/2012 08:49:53:579 NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.  R$ 730.000,00

  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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 22/03/2012, às 17:00:27 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação

de serviços para realização de exames laboratoriais de gasometria, incluindo fornecimento

de equipamentos, insumos, manutenção, calibração, interfaceamento, treinamentos e

assistência técnico - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP com o valor R$

163.040,00.

 

  No dia 06/02/2012, às 10:59:51 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação

de serviços para realização de exames laboratoriais de gasometria, incluindo fornecimento

de equipamentos, insumos, manutenção, calibração, interfaceamento, treinamentos e

assistência técnico -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/02/2012, às

11:46:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 15/02/2012, às 11:46:17 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação

de serviços para realização de exames laboratoriais de gasometria, incluindo fornecimento

de equipamentos, insumos, manutenção, calibração, interfaceamento, treinamentos e

assistência técnico -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

22/03/2012, às 17:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 22/03/2012, às 17:00:27 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação

de serviços para realização de exames laboratoriais de gasometria, incluindo fornecimento

de equipamentos, insumos, manutenção, calibração, interfaceamento, treinamentos e

assistência técnico -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
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  No dia 26/01/2012, às 10:25:19 horas, a autoridade competente da licitação - AFONSO

CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS - substitui o Pregoeiro SUZANA CARNEIRO

DE OLIVEIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Interesse da administração.

 

  No dia 22/03/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - MONICA LUIZA VICZNEVSKI -

cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

 Encerrada a fase de lances os autos foram enviados ao órgão solicitante para emissão do

Parecer Técnico e, caso houvesse necessidade, para análise do prospecto do objeto

licitado. Assim, de acordo com o Parecer Técnico constante na fl. n° 200 emitido pela

Divisão de Apoio e Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde, o material atende as

necessidades. Dessa forma, concluídos esses procedimentos e neste ato, a Pregoeira

adjudica o lote.

 

  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.

 

 

MONICA LUIZA VICZNEVSKI

Pregoeiro da Disputa

 

 

AFONSO CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS

Autoridade Competente

 

 

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PROD HOSPITAL

NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.

WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - EPP
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SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP


