
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: 08.00040/2019)

 

     às 10:40:14 horas do dia 22/05/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

08.00040/2019 - 2019/048/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

CENTRÍFUGA LABORATORIAL, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, para atender às necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Centrífuga Laboratorial � Construída em carcaça injetada em poliuretano,

compacto; Tampa superior com proteção interna em alumínio pintado a pó, com visor de

acrílico que permite visualizar a rotação e medi-la; Trava automática que só permite abrir a

tampa após a parada total de cruzeta; Cruzeta angular específica para 24 tubos de 16 x

100mm; Painel de controle microprocessado com leitura em cristal líquido alfanumérico

contendo teclado de membrana tipo soft-touch que permite ajustar os parâmetros de

trabalho adequados ; alimentação elétrica: 127 220 volts (bivolt); Registro na ANVISA,

garantia mínima de 12 meses após entrega, assistência técnica em Porto Velho/RO.

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

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2019 16:25:20:350 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS  R$ 42.000,00

21/05/2019 16:46:04:042 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 42.000,00

21/05/2019 16:42:30:903 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 200.000.000,00

21/05/2019 16:52:07:373 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

22/05/2019 08:45:15:263 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 41.160,00

21/05/2019 17:37:02:733 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 600.000,00

11/05/2019 09:44:13:985 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 25.413,48

22/05/2019 09:06:14:117 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 60.900,00
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Lote (1) - Centrífuga Laboratorial � Construída em carcaça injetada em poliuretano,

compacto; Tampa superior com proteção interna em alumínio pintado a pó, com visor de

acrílico que permite visualizar a rotação e medi-la; Trava automática que só permite abrir a

tampa após a parada total de cruzeta; Cruzeta angular específica para 24 tubos de 16 x

100mm; Painel de controle microprocessado com leitura em cristal líquido alfanumérico

contendo teclado de membrana tipo soft-touch que permite ajustar os parâmetros de

trabalho adequados ; alimentação elétrica: 127 220 volts (bivolt); Registro na ANVISA,

garantia mínima de 12 meses após entrega, assistência técnica em Porto Velho/RO.

 

    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 22/05/2019, às 11:06:29 horas, no lote (1) - Centrífuga Laboratorial � Construída em

carcaça injetada em poliuretano, compacto; Tampa superior com proteção interna em

alumínio pintado a pó, com visor de acrílico que permite visualizar a rotação e medi-la; Trava

automática que só permite abrir a tampa após a parada total de cruzeta; Cruzeta angular

específica para 24 tubos de 16 x 100mm; Painel de controle microprocessado com leitura

em cristal líquido alfanumérico contendo teclado de membrana tipo soft-touch que permite

ajustar os parâmetros de trabalho adequados ; alimentação elétrica: 127 220 volts (bivolt);

Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses após entrega, assistência técnica em

Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/05/2019, às

14:14:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2019, às 14:14:01 horas, no lote (1) - Centrífuga Laboratorial � Construída em

carcaça injetada em poliuretano, compacto; Tampa superior com proteção interna em

alumínio pintado a pó, com visor de acrílico que permite visualizar a rotação e medi-la; Trava

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2019 10:50:48:368 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 25.000,00

22/05/2019 10:50:33:339 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
EIRELI - M  R$ 25.299,00

22/05/2019 11:03:52:289 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS  R$ 36.357,07

22/05/2019 11:03:51:849 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 36.357,14

22/05/2019 10:50:31:172 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 36.456,00

22/05/2019 08:45:15:263 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 41.160,00

22/05/2019 10:45:10:028 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 180.000,00

21/05/2019 17:37:02:733 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 600.000,00
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automática que só permite abrir a tampa após a parada total de cruzeta; Cruzeta angular

específica para 24 tubos de 16 x 100mm; Painel de controle microprocessado com leitura

em cristal líquido alfanumérico contendo teclado de membrana tipo soft-touch que permite

ajustar os parâmetros de trabalho adequados ; alimentação elétrica: 127 220 volts (bivolt);

Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses após entrega, assistência técnica em

Porto Velho/RO. -  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, após aprovação do material ofertado

pela Secretaria requisitante, decido Declarar Vencedora do certame a Empresa ANA

CAROLINA A DE A RUELLA, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento

convocatório. Prazo para recurso no chat do lote. No dia 30/05/2019, às 11:08:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2019, às 11:08:50 horas, no lote (1) - Centrífuga Laboratorial � Construída em

carcaça injetada em poliuretano, compacto; Tampa superior com proteção interna em

alumínio pintado a pó, com visor de acrílico que permite visualizar a rotação e medi-la; Trava

automática que só permite abrir a tampa após a parada total de cruzeta; Cruzeta angular

específica para 24 tubos de 16 x 100mm; Painel de controle microprocessado com leitura

em cristal líquido alfanumérico contendo teclado de membrana tipo soft-touch que permite

ajustar os parâmetros de trabalho adequados ; alimentação elétrica: 127 220 volts (bivolt);

Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses após entrega, assistência técnica em

Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando a ausência de recursos administrativos após a declaração de

vencedor, conforme me autoriza o item 11.1 do Edital, decido adjudicar o objeto em favor da

Empresa da Empresa ANA CAROLINA DE A RUELLA, considerando o atendimento ao

quanto exigido em Edital, inclusive quanto ao preço.

 

    No dia 30/05/2019, às 11:08:50 horas, no lote (1) - Centrífuga Laboratorial � Construída em

carcaça injetada em poliuretano, compacto; Tampa superior com proteção interna em

alumínio pintado a pó, com visor de acrílico que permite visualizar a rotação e medi-la; Trava

automática que só permite abrir a tampa após a parada total de cruzeta; Cruzeta angular

específica para 24 tubos de 16 x 100mm; Painel de controle microprocessado com leitura

em cristal líquido alfanumérico contendo teclado de membrana tipo soft-touch que permite

ajustar os parâmetros de trabalho adequados ; alimentação elétrica: 127 220 volts (bivolt);

Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses após entrega, assistência técnica em

Porto Velho/RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa ANA CAROLINA A DE A RUELLA com o valor R$ 24.999,99.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

NAIARA FERREIRA LIMA

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
30.815.533/0001-92 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

31.230.522/0001-03 ANA CAROLINA A DE A RUELLA

04.879.401/0001-14 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - M

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI
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