
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00332/2017)

 

     às 10:03:41 horas do dia 26/03/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00332/2017 -

2018/021/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (cartucho

para vapor orgânico, eosina azul de metileno, pesca larvas, bandoleira, proveta, pisseta,

pipeta e tubitos) para o Controle de Vetores, visando atender as necessidades da

Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as

quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de

suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cartucho para vapor orgânico, cloro, ácido cloridrico, dióxido de enxofre, dióxido

de cloro, ácido fluoridrico e sulfeto de hodrogênio. 100% sem PVC.

Lote (2) - Bandoleira, em couro duplo natural costurado medindo aproximadamente 1,1m,

gancho de aço com base pivolante e fivelas nas extremidades com 4 furos para ajustes.

Lote (3) - Eosina Azul de metileno com seg. gyemsa 1.000ml.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2018 10:06:43:410 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 15.000,00

26/03/2018 08:24:51:697 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 300.000,00

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 30.600,00

15/03/2018 16:46:59:859 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.563,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 23.900,00

15/03/2018 16:46:59:859 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2018 10:06:43:410 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 14.300,00

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 50.300,00
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Lote (4) - Pesca larvas, confeccionado em arame galvanizado de 1/8 com características de

cabo do próprio arame com 30cm, aro arredondado com 10cm de diâmetro contendo uma

cesta tipo concha, com tela fina tipo peneira presa ao aro, com acabamento em bocharra

preta de cabo e cano de pvc rígido com 40cm de comprimento.

Lote (5) - Proveta, material polipropileno, graduação graduada, capacidade 25 ml, base

plástica, adicional com orla e bico.

Lote (6) - Proveta, material polipropileno, graduação graduada, capacidade 50 ml, base

plástica, adicional com orla e bico.

Lote (7) - Pisseta plástica transparente com bico reto, capacidade de 500ml.

Lote (8) - Pipeta pasteur para transferência de amostras; fabricado em polietileno;

Capacidade total de 3mL graduada. Pacote com 500 unidades.

15/03/2018 16:46:59:859 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2018 10:06:43:410 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 57.800,00

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 30.900,00

25/03/2018 18:01:53:858 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA  R$ 26.800,00

15/03/2018 16:46:59:859 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 23.789,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2018 10:06:43:410 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 3.900,00

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 8.600,00

15/03/2018 16:46:59:859 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 439,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2018 10:12:01:048 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 7.700,00

25/03/2018 11:36:29:270 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 12.600,00

15/03/2018 16:50:15:382 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 896,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2018 10:12:01:048 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 3.260,00

25/03/2018 11:36:29:270 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 3.200,00

15/03/2018 16:50:15:382 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.238,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2018 10:12:01:048 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 7.640,00

25/03/2018 11:36:29:270 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 12.600,00

15/03/2018 16:50:15:382 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 999,90
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Lote (9) - Tubitos: Tubos de ensaio para coleta de larvas, plástico transparente, medindo

12mm de diâmetro externo, 75mm de comprimento, capacidade de 5ml com tampa rosca e

vedação. Para acondicionar formas imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame

laboratorial no programa de erradicação de Aedes Aegypti. Pacote com 100 unidades.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Cartucho para vapor orgânico, cloro, ácido cloridrico, dióxido de enxofre, dióxido

de cloro, ácido fluoridrico e sulfeto de hodrogênio. 100% sem PVC.

Lote (2) - Bandoleira, em couro duplo natural costurado medindo aproximadamente 1,1m,

gancho de aço com base pivolante e fivelas nas extremidades com 4 furos para ajustes.

Lote (3) - Eosina Azul de metileno com seg. gyemsa 1.000ml.

Lote (4) - Pesca larvas, confeccionado em arame galvanizado de 1/8 com características de

cabo do próprio arame com 30cm, aro arredondado com 10cm de diâmetro contendo uma

cesta tipo concha, com tela fina tipo peneira presa ao aro, com acabamento em bocharra

preta de cabo e cano de pvc rígido com 40cm de comprimento.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2018 10:12:01:048 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 24.000,00

25/03/2018 11:36:29:270 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 123.600,00

15/03/2018 16:50:15:382 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.543,97

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2018 10:24:37:982 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.567,00

26/03/2018 10:23:24:140 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 6.999,99

26/03/2018 10:04:27:330 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 30.520,11

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 30.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/03/2018 16:46:59:859 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.900,00

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 23.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2018 10:19:57:433 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 7.500,00

26/03/2018 10:19:20:766 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.000,00

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 50.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2018 10:20:29:776 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.123,00

26/03/2018 10:19:24:282 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA  R$ 14.880,00
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Lote (5) - Proveta, material polipropileno, graduação graduada, capacidade 25 ml, base

plástica, adicional com orla e bico.

Lote (6) - Proveta, material polipropileno, graduação graduada, capacidade 50 ml, base

plástica, adicional com orla e bico.

Lote (7) - Pisseta plástica transparente com bico reto, capacidade de 500ml.

Lote (8) - Pipeta pasteur para transferência de amostras; fabricado em polietileno;

Capacidade total de 3mL graduada. Pacote com 500 unidades.

Lote (9) - Tubitos: Tubos de ensaio para coleta de larvas, plástico transparente, medindo

12mm de diâmetro externo, 75mm de comprimento, capacidade de 5ml com tampa rosca e

vedação. Para acondicionar formas imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame

laboratorial no programa de erradicação de Aedes Aegypti. Pacote com 100 unidades.

 

26/03/2018 10:19:18:412 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 14.999,99

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 30.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2018 10:22:31:577 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 355,90

26/03/2018 10:20:48:347 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 356,00

25/03/2018 11:34:58:084 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 8.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2018 10:39:32:062 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 599,99

26/03/2018 10:39:07:596 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 600,00

25/03/2018 11:36:29:270 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 12.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2018 10:41:22:428 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 600,00

26/03/2018 10:40:38:671 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 650,00

25/03/2018 11:36:29:270 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 3.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2018 10:21:43:789 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 999,80

15/03/2018 16:50:15:382 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 999,90

25/03/2018 11:36:29:270 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 12.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2018 10:20:56:628 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  R$ 4.543,96

15/03/2018 16:50:15:382 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.543,97

25/03/2018 11:36:29:270 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA  R$ 123.600,00
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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 26/03/2018, às 10:27:22 horas, no lote (1) - Cartucho para vapor orgânico, cloro,

ácido cloridrico, dióxido de enxofre, dióxido de cloro, ácido fluoridrico e sulfeto de

hodrogênio. 100% sem PVC. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

28/03/2018, às 16:49:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/03/2018, às 16:49:07 horas, no lote (1) - Cartucho para vapor orgânico, cloro,

ácido cloridrico, dióxido de enxofre, dióxido de cloro, ácido fluoridrico e sulfeto de

hodrogênio. 100% sem PVC. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no item 10.2 do Edital do

Pregão Eletrônico n. 021/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o Anexo II do Edital;

Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame.

 

    No dia 28/03/2018, às 16:49:07 horas, no lote (1) - Cartucho para vapor orgânico, cloro,

ácido cloridrico, dióxido de enxofre, dióxido de cloro, ácido fluoridrico e sulfeto de

hodrogênio. 100% sem PVC. - a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 6.567,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 26/03/2018, às 10:23:02 horas, no lote (2) - Bandoleira, em couro duplo natural

costurado medindo aproximadamente 1,1m, gancho de aço com base pivolante e fivelas nas

extremidades com 4 furos para ajustes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 26/03/2018, às 13:30:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/03/2018, às 13:30:42 horas, no lote (2) - Bandoleira, em couro duplo natural

costurado medindo aproximadamente 1,1m, gancho de aço com base pivolante e fivelas nas

extremidades com 4 furos para ajustes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou

o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No

dia 27/03/2018, às 15:53:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Bandoleira, em couro duplo natural costurado medindo aproximadamente

1,1m, gancho de aço com base pivolante e fivelas nas extremidades com 4 furos para
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ajustes. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 26/03/2018, às 10:23:12 horas, no lote (3) - Eosina Azul de metileno com seg.

gyemsa 1.000ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/03/2018, às

13:34:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/03/2018, às 13:34:55 horas, no lote (3) - Eosina Azul de metileno com seg.

gyemsa 1.000ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME. No dia 26/03/2018, às 16:53:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/03/2018, às 16:53:08 horas, no lote (3) - Eosina Azul de metileno com seg.

gyemsa 1.000ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 27/03/2018,

às 17:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - Eosina Azul de metileno com seg. gyemsa 1.000ml. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 26/03/2018, às 10:23:20 horas, no lote (4) - Pesca larvas, confeccionado em

arame galvanizado de 1/8 com características de cabo do próprio arame com 30cm, aro

arredondado com 10cm de diâmetro contendo uma cesta tipo concha, com tela fina tipo

peneira presa ao aro, com acabamento em bocharra preta de cabo e cano de pvc rígido com

40cm de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

28/03/2018, às 16:49:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/03/2018, às 16:49:33 horas, no lote (4) - Pesca larvas, confeccionado em

arame galvanizado de 1/8 com características de cabo do próprio arame com 30cm, aro

arredondado com 10cm de diâmetro contendo uma cesta tipo concha, com tela fina tipo

peneira presa ao aro, com acabamento em bocharra preta de cabo e cano de pvc rígido com

40cm de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no item 10.2 do Edital do Pregão

Eletrônico n. 021/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o Anexo II do Edital;

Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame.

 

    No dia 28/03/2018, às 16:49:33 horas, no lote (4) - Pesca larvas, confeccionado em
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arame galvanizado de 1/8 com características de cabo do próprio arame com 30cm, aro

arredondado com 10cm de diâmetro contendo uma cesta tipo concha, com tela fina tipo

peneira presa ao aro, com acabamento em bocharra preta de cabo e cano de pvc rígido com

40cm de comprimento. -  a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 13.122,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 26/03/2018, às 10:28:10 horas, no lote (5) - Proveta, material polipropileno,

graduação graduada, capacidade 25 ml, base plástica, adicional com orla e bico. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/03/2018, às 11:33:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2018, às 11:33:09 horas, no lote (5) - Proveta, material polipropileno,

graduação graduada, capacidade 25 ml, base plástica, adicional com orla e bico. -  a

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

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REAGEN PRODUTOS

PARA LABORATORIOS LTDA - ME. No dia 28/03/2018, às 16:49:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/03/2018, às 16:49:56 horas, no lote (5) - Proveta, material polipropileno,

graduação graduada, capacidade 25 ml, base plástica, adicional com orla e bico. -  a

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

Com fundamento no disposto no item 10.2 do Edital do Pregão Eletrônico n. 021/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o Anexo II do Edital; Declaramos a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do

certame.

 

    No dia 28/03/2018, às 16:49:56 horas, no lote (5) - Proveta, material polipropileno,

graduação graduada, capacidade 25 ml, base plástica, adicional com orla e bico. - a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 355,80 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 26/03/2018, às 10:47:07 horas, no lote (6) - Proveta, material polipropileno,

graduação graduada, capacidade 50 ml, base plástica, adicional com orla e bico. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/03/2018, às 11:33:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2018, às 11:33:32 horas, no lote (6) - Proveta, material polipropileno,

graduação graduada, capacidade 50 ml, base plástica, adicional com orla e bico. -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REAGEN PRODUTOS

PARA LABORATORIOS LTDA - ME. No dia 28/03/2018, às 16:51:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/03/2018, às 16:51:25 horas, no lote (6) - Proveta, material polipropileno,

graduação graduada, capacidade 50 ml, base plástica, adicional com orla e bico. -  a

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

Com fundamento no disposto no item 10.2 do Edital do Pregão Eletrônico n. 021/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o Anexo II do Edital; Declaramos a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do

certame.

 

    No dia 28/03/2018, às 16:51:25 horas, no lote (6) - Proveta, material polipropileno,

graduação graduada, capacidade 50 ml, base plástica, adicional com orla e bico. - a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 599,50 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 26/03/2018, às 10:47:04 horas, no lote (7) - Pisseta plástica transparente com bico

reto, capacidade de 500ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/03/2018, às 16:58:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/03/2018, às 16:58:11 horas, no lote (7) - Pisseta plástica transparente com bico

reto, capacidade de 500ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME. No dia 28/03/2018,

às 16:51:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/03/2018, às 16:51:41 horas, no lote (7) - Pisseta plástica transparente com bico

reto, capacidade de 500ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no item 10.2 do Edital do

Pregão Eletrônico n. 021/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o Anexo II do Edital;

Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame.

 

    No dia 28/03/2018, às 16:51:41 horas, no lote (7) - Pisseta plástica transparente com bico

reto, capacidade de 500ml. - a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 650,00 foi a declarada vencedora na
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disputa do lote.

 

    No dia 26/03/2018, às 10:39:23 horas, no lote (8) - Pipeta pasteur para transferência de

amostras; fabricado em polietileno; Capacidade total de 3mL graduada. Pacote com 500

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/03/2018, às 13:44:29

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/03/2018, às 13:44:29 horas, no lote (8) - Pipeta pasteur para transferência de

amostras; fabricado em polietileno; Capacidade total de 3mL graduada. Pacote com 500

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REAGEN

PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME. No dia 27/03/2018, às 15:59:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2018, às 15:59:41 horas, no lote (8) - Pipeta pasteur para transferência de

amostras; fabricado em polietileno; Capacidade total de 3mL graduada. Pacote com 500

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 28/03/2018,

às 16:38:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - Pipeta pasteur para transferência de amostras; fabricado em polietileno;

Capacidade total de 3mL graduada. Pacote com 500 unidades. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 26/03/2018, às 10:23:29 horas, no lote (9) - Tubitos: Tubos de ensaio para coleta

de larvas, plástico transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de

comprimento, capacidade de 5ml com tampa rosca e vedação. Para acondicionar formas

imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de

erradicação de Aedes Aegypti. Pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 26/03/2018, às 13:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/03/2018, às 13:47:49 horas, no lote (9) - Tubitos: Tubos de ensaio para coleta

de larvas, plástico transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de

comprimento, capacidade de 5ml com tampa rosca e vedação. Para acondicionar formas

imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de

erradicação de Aedes Aegypti. Pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA

TIBES - desclassificou o fornecedor: REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -

ME. No dia 28/03/2018, às 16:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 28/03/2018, às 16:52:00 horas, no lote (9) - Tubitos: Tubos de ensaio para coleta

de larvas, plástico transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de

comprimento, capacidade de 5ml com tampa rosca e vedação. Para acondicionar formas

imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de

erradicação de Aedes Aegypti. Pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no item 10.2 do Edital do Pregão Eletrônico n. 021/2018; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o Anexo II do Edital; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame.

 

    No dia 28/03/2018, às 16:52:00 horas, no lote (9) - Tubitos: Tubos de ensaio para coleta

de larvas, plástico transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de

comprimento, capacidade de 5ml com tampa rosca e vedação. Para acondicionar formas

imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de

erradicação de Aedes Aegypti. Pacote com 100 unidades. - a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 4.543,20 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 26/03/2018, às 13:30:42 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (2) - Bandoleira, em couro duplo natural costurado medindo

aproximadamente 1,1m, gancho de aço com base pivolante e fivelas nas extremidades com

4 furos para ajustes. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC, deste LOTE, com fundamento

no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela

Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência �

Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia 26/03/2018, às

12:01:38, relatando: �SRa. PREGOEIRA NÃO TEMOS COMO BAIXAR O VALOR, JA ESTÁ

NO LIMITE.

 

    No dia 26/03/2018, às 13:34:55 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, no

lote (3) - Eosina Azul de metileno com seg. gyemsa 1.000ml. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior

ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço

de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia

26/03/2018, às 13:34:00 relatando: �Prezada , infelizmente sem possibilidade de
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redução......... Att Marcio.

 

    No dia 26/03/2018, às 13:44:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, no

lote (8) - Pipeta pasteur para transferência de amostras; fabricado em polietileno;

Capacidade total de 3mL graduada. Pacote com 500 unidades. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior

ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço

de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia

26/03/2018, às 13:35:46, relatando: �Prezada , infelizmente sem possibilidade de

redução.......

 

    No dia 26/03/2018, às 13:47:49 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, no

lote (9) - Tubitos: Tubos de ensaio para coleta de larvas, plástico transparente, medindo

12mm de diâmetro externo, 75mm de comprimento, capacidade de 5ml com tampa rosca e

vedação. Para acondicionar formas imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame

laboratorial no programa de erradicação de Aedes Aegypti. Pacote com 100 unidades. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa REAGEN PRODUTOS PARA

LABORATORIOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no inciso I do item 8.2. do

Edital, devido a manifestação pelo Sistema no dia 26/03/2018 às 13:36:11, relatando o que

segue: �Produto ofertado erroneamente , solicitamos desclassificação....... foi ofertado tampa

de pressão.

 

    No dia 26/03/2018, às 16:53:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (3) - Eosina Azul de metileno com seg. gyemsa 1.000ml. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital,

devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo

pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela

manifestação no Sistema no dia 26/03/2018, às 15:17:20, relatando: �Sra PREGOEIRA, NÃO

TEMOS COMO CHEGAR AO VALOR ESTIMADO, DEVIDO O MESMO ESTÁ BEM ABAIXO

DO PREÇO DE MERCADO.

 

    No dia 26/03/2018, às 16:58:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, no

lote (7) - Pisseta plástica transparente com bico reto, capacidade de 500ml. O motivo da

desclassif icação foi :  Desclassif ico a empresa REAGEN PRODUTOS PARA
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LABORATORIOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no inciso I do item 8.2. do

Edital, devido a manifestação pelo Sistema no dia 26/03/2018 às 13:35:24, relatando o que

segue: �Produto ofertado erroneamente , solicitamos desclassificação...

 

    No dia 27/03/2018, às 11:33:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, no

lote (5) - Proveta, material polipropileno, graduação graduada, capacidade 25 ml, base

plástica, adicional com orla e bico. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento

no inciso I do item 8.2. do Edital, devido a manifestação pelo Sistema no dia 26/03/2018 às

13:34:54, relatando o que segue: �Produto ofertado erroneamente , solicitamos

desclassificação.......

 

    No dia 27/03/2018, às 11:33:32 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, no

lote (6) - Proveta, material polipropileno, graduação graduada, capacidade 50 ml, base

plástica, adicional com orla e bico. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento

no inciso I do item 8.2. do Edital, devido a manifestação pelo Sistema no dia 26/03/2018 às

13:35:11, relatando o que segue: �Produto ofertado erroneamente , solicitamos

desclassificação.......

 

    No dia 27/03/2018, às 15:53:55 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA, no lote

(2) - Bandoleira, em couro duplo natural costurado medindo aproximadamente 1,1m, gancho

de aço com base pivolante e fivelas nas extremidades com 4 furos para ajustes. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO

EMPRESA, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado

está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do

Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação

no Sistema no prazo estipulado pela Pregoeira.

 

    No dia 27/03/2018, às 15:59:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (8) - Pipeta pasteur para transferência de amostras; fabricado em

polietileno; Capacidade total de 3mL graduada. Pacote com 500 unidades. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital,

devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo

pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela
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manifestação no Sistema no dia 27/03/2018, às 14:41:38, relatando: �Sra. Pregoeira, o valor

já esta no nosso limite, não temos como baixar.

 

    No dia 27/03/2018, às 17:12:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA, no lote

(3) - Eosina Azul de metileno com seg. gyemsa 1.000ml. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA, deste LOTE,

com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado

pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no

prazo estipulado pela Pregoeira.

 

    No dia 28/03/2018, às 16:38:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA, no lote

(8) - Pipeta pasteur para transferência de amostras; fabricado em polietileno; Capacidade

total de 3mL graduada. Pacote com 500 unidades. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA, deste LOTE,

com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado

pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no

prazo estipulado pela Pregoeira.

 

    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.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
00.011.471/0001-03 AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPRESA
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12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

16.743.543/0001-39 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

82.075.748/0001-18 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC
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