
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00368/2018)

 

     às 10:32:55 horas do dia 03/06/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00368/2018 - 2019/053/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT PARA ASPIRAÇÃO MANUAL INTRA-UTERINA PLUS 

AMIU E DILATADORES DE DENNISTON, visando atender as necessidades da

Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - KIT PARA ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA PLUS (AMIU) para aspiração a

vácuo de conteúdo intrauterino e cirurgia com histeroscópio. Confeccionado em material

resistente ao calor úmido sobre pressão (autoclave). Favorecer fácil manuseio e limpeza.

Formato ergonômico com válvula dupla, corpo e êmbolo redesenhados. Cilindro de

aspiração com capacidade de 60cc e pressão a vácuo de 600mmHg. Cânulas

confeccionadas em material plástico sem látex, semi-flexíveis, estéreis, descartáveis,

embaladas, individualmente, permitindo abertura com técnica asséptica e oferecendo bases

de fixação codificadas com cores para fácil identificação. Kit contendo 01 aspirador AMIU e

08 cânulas de calibres 4 m, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9mmm, 10 mm e 12 mm.

Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 12 meses após entrega. Atender legislação vigente pertinente

ao produto.

Lote (2) - DILATADORES DE DENNISTON � Produzido em plástico de alta qualidade (ISO

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/05/2019 14:43:33:483 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 88.500,00

01/06/2019 11:07:34:216 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 66.000,00

03/06/2019 08:28:26:943 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MAT MEDICO HOSP
LTDA.ME  R$ 60.331,20

01/06/2019 10:08:31:512 MBR FERNANDES - EPP  R$ 62.000,00

03/06/2019 08:25:48:055 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 58.250,00

03/06/2019 08:49:56:007 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 120.331,00
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13485 Internacional Standards for Medical Devices) autoclaváveis, kits contendo 05

dilatadores de cada tamanho nas seguintes medidas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10

mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm e 14 mm. Produto reutilizável, validade/garantia mínima de 12

meses após entrega.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - KIT PARA ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA PLUS (AMIU) para aspiração a

vácuo de conteúdo intrauterino e cirurgia com histeroscópio. Confeccionado em material

resistente ao calor úmido sobre pressão (autoclave). Favorecer fácil manuseio e limpeza.

Formato ergonômico com válvula dupla, corpo e êmbolo redesenhados. Cilindro de

aspiração com capacidade de 60cc e pressão a vácuo de 600mmHg. Cânulas

confeccionadas em material plástico sem látex, semi-flexíveis, estéreis, descartáveis,

embaladas, individualmente, permitindo abertura com técnica asséptica e oferecendo bases

de fixação codificadas com cores para fácil identificação. Kit contendo 01 aspirador AMIU e

08 cânulas de calibres 4 m, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9mmm, 10 mm e 12 mm.

Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 12 meses após entrega. Atender legislação vigente pertinente

ao produto.

Lote (2) - DILATADORES DE DENNISTON � Produzido em plástico de alta qualidade (ISO

13485 Internacional Standards for Medical Devices) autoclaváveis, kits contendo 05

dilatadores de cada tamanho nas seguintes medidas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10

mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm e 14 mm. Produto reutilizável, validade/garantia mínima de 12

meses após entrega.

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/05/2019 14:43:33:483 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 78.500,00

01/06/2019 11:07:34:216 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 70.000,00

03/06/2019 08:25:48:055 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 48.900,00

03/06/2019 08:49:56:007 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 105.954,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/06/2019 11:04:19:737 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 48.000,00

03/06/2019 11:03:56:709 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MAT MEDICO HOSP
LTDA.ME  R$ 48.520,00

03/06/2019 10:52:26:704 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 51.860,00

03/06/2019 10:51:57:609 MBR FERNANDES - EPP  R$ 53.748,00

03/06/2019 10:42:32:497 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 65.988,88

31/05/2019 14:43:33:483 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 88.500,00
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    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 03/06/2019, às 11:12:01 horas, no lote (1) - KIT PARA ASPIRAÇÃO MANUAL

INTRAUTERINA PLUS (AMIU) para aspiração a vácuo de conteúdo intrauterino e cirurgia

com histeroscópio. Confeccionado em material resistente ao calor úmido sobre pressão

(autoclave). Favorecer fácil manuseio e limpeza. Formato ergonômico com válvula dupla,

corpo e êmbolo redesenhados. Cilindro de aspiração com capacidade de 60cc e pressão a

vácuo de 600mmHg. Cânulas confeccionadas em material plástico sem látex, semi-flexíveis,

estéreis, descartáveis, embaladas, individualmente, permitindo abertura com técnica

asséptica e oferecendo bases de fixação codificadas com cores para fácil identificação. Kit

contendo 01 aspirador AMIU e 08 cânulas de calibres 4 m, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm,

9mmm, 10 mm e 12 mm. Embalagem individual contendo dados de identificação,

procedência, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 12 meses após entrega.

Atender legislação vigente pertinente ao produto. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/06/2019, às 11:31:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/06/2019, às 11:31:56 horas, no lote (1) - KIT PARA ASPIRAÇÃO MANUAL

INTRAUTERINA PLUS (AMIU) para aspiração a vácuo de conteúdo intrauterino e cirurgia

com histeroscópio. Confeccionado em material resistente ao calor úmido sobre pressão

(autoclave). Favorecer fácil manuseio e limpeza. Formato ergonômico com válvula dupla,

corpo e êmbolo redesenhados. Cilindro de aspiração com capacidade de 60cc e pressão a

vácuo de 600mmHg. Cânulas confeccionadas em material plástico sem látex, semi-flexíveis,

estéreis, descartáveis, embaladas, individualmente, permitindo abertura com técnica

asséptica e oferecendo bases de fixação codificadas com cores para fácil identificação. Kit

contendo 01 aspirador AMIU e 08 cânulas de calibres 4 m, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm,

9mmm, 10 mm e 12 mm. Embalagem individual contendo dados de identificação,

procedência, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 12 meses após entrega.

Atender legislação vigente pertinente ao produto. -  a situação do lote foi alterada para:

Data-Hora Fornecedor Lance

03/06/2019 08:25:48:055 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 48.900,00

03/06/2019 11:26:02:940 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 69.988,88

01/06/2019 11:07:34:216 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 70.000,00

31/05/2019 14:43:33:483 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 78.500,00
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declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que o valor

ofertado está abaixo do estimado nos autos, bem como, em vista de ter sido atendidos os

requisitos editalícios quanto à habilitação, qualificação técnica, econômico-financeira, decido

Declarar Vencedora do certame a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ? EPP, em atenção ao princípio da vinculação

ao instrumento convocatório. Prazo para recurso no chat do lote. No dia 11/06/2019, às

13:13:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/06/2019, às 13:13:28 horas, no lote (1) - KIT PARA ASPIRAÇÃO MANUAL

INTRAUTERINA PLUS (AMIU) para aspiração a vácuo de conteúdo intrauterino e cirurgia

com histeroscópio. Confeccionado em material resistente ao calor úmido sobre pressão

(autoclave). Favorecer fácil manuseio e limpeza. Formato ergonômico com válvula dupla,

corpo e êmbolo redesenhados. Cilindro de aspiração com capacidade de 60cc e pressão a

vácuo de 600mmHg. Cânulas confeccionadas em material plástico sem látex, semi-flexíveis,

estéreis, descartáveis, embaladas, individualmente, permitindo abertura com técnica

asséptica e oferecendo bases de fixação codificadas com cores para fácil identificação. Kit

contendo 01 aspirador AMIU e 08 cânulas de calibres 4 m, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm,

9mmm, 10 mm e 12 mm. Embalagem individual contendo dados de identificação,

procedência, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 12 meses após entrega.

Atender legislação vigente pertinente ao produto. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 11/06/2019, às 13:13:28 horas, no lote (1) - KIT PARA ASPIRAÇÃO MANUAL

INTRAUTERINA PLUS (AMIU) para aspiração a vácuo de conteúdo intrauterino e cirurgia

com histeroscópio. Confeccionado em material resistente ao calor úmido sobre pressão

(autoclave). Favorecer fácil manuseio e limpeza. Formato ergonômico com válvula dupla,

corpo e êmbolo redesenhados. Cilindro de aspiração com capacidade de 60cc e pressão a

vácuo de 600mmHg. Cânulas confeccionadas em material plástico sem látex, semi-flexíveis,

estéreis, descartáveis, embaladas, individualmente, permitindo abertura com técnica

asséptica e oferecendo bases de fixação codificadas com cores para fácil identificação. Kit

contendo 01 aspirador AMIU e 08 cânulas de calibres 4 m, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm,

9mmm, 10 mm e 12 mm. Embalagem individual contendo dados de identificação,

procedência, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 12 meses após entrega.

Atender legislação vigente pertinente ao produto. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 48.000,00.

 

    No dia 03/06/2019, às 11:39:48 horas, no lote (2) - DILATADORES DE DENNISTON �
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Produzido em plástico de alta qualidade (ISO 13485 Internacional Standards for Medical

Devices) autoclaváveis, kits contendo 05 dilatadores de cada tamanho nas seguintes

medidas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm e 14 mm.

Produto reutilizável, validade/garantia mínima de 12 meses após entrega. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/06/2019, às 11:32:20 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/06/2019, às 11:32:20 horas, no lote (2) - DILATADORES DE DENNISTON �

Produzido em plástico de alta qualidade (ISO 13485 Internacional Standards for Medical

Devices) autoclaváveis, kits contendo 05 dilatadores de cada tamanho nas seguintes

medidas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm e 14 mm.

Produto reutilizável, validade/garantia mínima de 12 meses após entrega. -  a situação do

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

Considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado nos autos, bem como, em vista

de ter sido atendidos os requisitos editalícios quanto à habilitação, qualificação técnica,

econômico-financeira, decido Declarar Vencedora do certame a Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ? EPP, em atenção

ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Prazo para recurso no chat do lote.

No dia 11/06/2019, às 13:13:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/06/2019, às 13:13:40 horas, no lote (2) - DILATADORES DE DENNISTON �

Produzido em plástico de alta qualidade (ISO 13485 Internacional Standards for Medical

Devices) autoclaváveis, kits contendo 05 dilatadores de cada tamanho nas seguintes

medidas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm e 14 mm.

Produto reutilizável, validade/garantia mínima de 12 meses após entrega. -  a situação do

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

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 11/06/2019, às 13:13:40 horas, no lote (2) - DILATADORES DE DENNISTON �

Produzido em plástico de alta qualidade (ISO 13485 Internacional Standards for Medical

Devices) autoclaváveis, kits contendo 05 dilatadores de cada tamanho nas seguintes

medidas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm e 14 mm.

Produto reutilizável, validade/garantia mínima de 12 meses após entrega. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 48.900,00.

 

    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
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detalhadas sobre o andamento do processo.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

74.913.278/0001-96 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MAT MEDICO HOSP LTDA.ME

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

63.777.940/0001-01 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP
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