
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - SECRETARIA MUN DE SAUDE -

SMSA - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE / Nº Processo: 040007452038)

 

     às 10:01:30 horas do dia 02/02/2021 no endereço AV AFONSO PENA 2336 - 13 ANDAR,

bairro FUCIONARIOS, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). MAIERE AMANCIO DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 040007452038 - 2021/091/2020 que tem por objeto PREGÃO PARA

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS

TOTALMENTE AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE GASOMETRIA

COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA TESTES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - LOTE ÚNICO - SICAM 00344 - Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito)

Analisadores de Gases  Sanguíneos  totalmente Automatizados para realização de exames

de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+, CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos

para realização de exames de gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com

fornecimento total de 30.000 (trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500

(dois mil e quinhentos) testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico

dos Serviços - Anexo I.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - LOTE ÚNICO - SICAM 00344 - Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito)

Analisadores de Gases  Sanguíneos  totalmente Automatizados para realização de exames

de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+, CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos

para realização de exames de gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com

fornecimento total de 30.000 (trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500

(dois mil e quinhentos) testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/02/2021 14:38:23:405 MICROMINAS EIRELI  R$ 1.650.000,00

01/02/2021 16:54:37:698 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI  R$ 1.197.600,00

02/02/2021 08:39:29:923 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI  R$ 1.800.000,00

29/01/2021 10:48:27:841 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
BIOTECNOLOG  R$ 1.209.600,00
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dos Serviços - Anexo I.

 

    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 02/02/2021, às 10:24:21 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - SICAM 00344 -

Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito) Analisadores de Gases  Sanguíneos

totalmente Automatizados para realização de exames de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+,

CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos para realização de exames de

gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com fornecimento total de 30.000

(trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500 (dois mil e quinhentos)

testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico dos Serviços - Anexo I. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/02/2021, às

11:52:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2021, às 11:52:55 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - SICAM 00344 -

Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito) Analisadores de Gases  Sanguíneos

totalmente Automatizados para realização de exames de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+,

CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos para realização de exames de

gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com fornecimento total de 30.000

(trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500 (dois mil e quinhentos)

testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico dos Serviços - Anexo I. -

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

coordenador - MAIERE AMANCIO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: NOVA

BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOG. No dia 02/02/2021, às

14:55:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2021, às 14:55:50 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - SICAM 00344 -

Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito) Analisadores de Gases  Sanguíneos

totalmente Automatizados para realização de exames de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+,

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2021 10:18:22:987 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
BIOTECNOLOG  R$ 657.600,00

02/02/2021 10:18:25:406 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI  R$ 774.000,00

02/02/2021 10:19:38:178 MICROMINAS EIRELI  R$ 999.000,00

02/02/2021 08:39:29:923 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI  R$ 1.800.000,00
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CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos para realização de exames de

gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com fornecimento total de 30.000

(trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500 (dois mil e quinhentos)

testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico dos Serviços - Anexo I. -

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

coordenador - MAIERE AMANCIO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ADDLIFE

DIAGNOSTICOS EIRELI. No dia 03/02/2021, às 08:38:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/02/2021, às 08:38:51 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - SICAM 00344 -

Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito) Analisadores de Gases  Sanguíneos

totalmente Automatizados para realização de exames de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+,

CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos para realização de exames de

gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com fornecimento total de 30.000

(trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500 (dois mil e quinhentos)

testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico dos Serviços - Anexo I. -

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

coordenador - MAIERE AMANCIO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: MICROMINAS

EIRELI. No dia 03/02/2021, às 12:53:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - LOTE ÚNICO - SICAM 00344 - Contratação de Empresa para Locação de 08

(oito) Analisadores de Gases  Sanguíneos  totalmente Automatizados para realização de

exames de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+, CI  dentre outro parâmetros calculados e

impressos para realização de exames de gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais

de BH, com fornecimento total de 30.000 (trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes,

sendo 2.500 (dois mil e quinhentos) testes/mês, conforme especificação no Projeto

Descritivo Técnico dos Serviços - Anexo I. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    às13:25:09 do dia 15/01/2021 as seguintes datas foram alteradas por SIMONE PATRICIA

DE PAULA JOSE FERREIRA: acolhimento de propostas (de 18/01/2021-08:00:00 para

16/01/2021-08:00:00)

 

    No dia 02/02/2021, às 11:52:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E

BIOTECNOLOG, no lote (1) - LOTE ÚNICO - SICAM 00344 - Contratação de Empresa para

Locação de 08 (oito) Analisadores de Gases  Sanguíneos  totalmente Automatizados para

realização de exames de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+, CI  dentre outro parâmetros

calculados e impressos para realização de exames de gasometria nos laboratórios de Upas

e Regionais de BH, com fornecimento total de 30.000 (trinta mil) unidades/ano de reagentes

para testes, sendo 2.500 (dois mil e quinhentos) testes/mês, conforme especificação no
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Projeto Descritivo Técnico dos Serviços - Anexo I. O motivo da desclassificação foi: Nova

Biomedical, visto a manifestação a não aceitação da nossa contraproposta ao nosso preço

de referência, iremos desclassifica-lo para o lote.

 

    No dia 02/02/2021, às 14:55:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI, no lote (1) - LOTE

ÚNICO - SICAM 00344 - Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito) Analisadores

de Gases  Sanguíneos  totalmente Automatizados para realização de exames de PO2,

PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+, CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos para

realização de exames de gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com

fornecimento total de 30.000 (trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500

(dois mil e quinhentos) testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico

dos Serviços - Anexo I. O motivo da desclassificação foi: Addlife, visto a manifestação a não

aceitação da nossa contraproposta ao nosso preço de referência, iremos desclassifica-lo

para o lote.

 

    No dia 03/02/2021, às 08:38:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - MICROMINAS EIRELI, no lote (1) - LOTE ÚNICO -

SICAM 00344 - Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito) Analisadores de Gases

Sanguíneos  totalmente Automatizados para realização de exames de PO2, PCO2, pH, Na+,

K+, Ca2+, CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos para realização de exames

de gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com fornecimento total de

30.000 (trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500 (dois mil e

quinhentos) testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico dos Serviços

- Anexo I. O motivo da desclassificação foi: Microminas, visto a manifestação a não

aceitação da nossa contraproposta ao nosso preço de referência, iremos desclassifica-lo

para o lote.

 

    No dia 03/02/2021, às 12:53:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIERE AMANCIO DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, no lote (1)

- LOTE ÚNICO - SICAM 00344 - Contratação de Empresa para Locação de 08 (oito)

Analisadores de Gases  Sanguíneos  totalmente Automatizados para realização de exames

de PO2, PCO2, pH, Na+, K+, Ca2+, CI  dentre outro parâmetros calculados e impressos

para realização de exames de gasometria nos laboratórios de Upas e Regionais de BH, com

fornecimento total de 30.000 (trinta mil) unidades/ano de reagentes para testes, sendo 2.500

(dois mil e quinhentos) testes/mês, conforme especificação no Projeto Descritivo Técnico

dos Serviços - Anexo I. O motivo da desclassificação foi: Webmed, visto a manifestação a

não aceitação da nossa contraproposta ao nosso preço de referência, iremos desclassifica-

lo para o lote.
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    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.

 

MAIERE AMANCIO DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

SIMONE PATRICIA DE PAULA JOSE FERREIRA

Autoridade Competente

 

Proponentes:
04.927.782/0001-60 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI

22.307.771/0001-69 MICROMINAS EIRELI

18.271.934/0001-23 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOG

05.731.550/0001-02 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
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