
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / Nº Processo: 001.600/2017)

 

     Às 09:01:50 horas do dia 29/06/2017 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES NR

70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 001.600/2017 -

2017/007/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE KITS HIV PARA O CENTRO DE

TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - HIV ULTRA (Ag-Ab) 4ª Geração - Teste imunoenzimático em microplaca baseado

no princípio sandwich para detecção do antígeno HIV e dos diferentes anticorpos

associados aos vírus HIV 1 e/ou 2 no soro ou plasma humano, em única etapa.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - HIV ULTRA (Ag-Ab) 4ª Geração - Teste imunoenzimático em microplaca baseado

no princípio sandwich para detecção do antígeno HIV e dos diferentes anticorpos

associados aos vírus HIV 1 e/ou 2 no soro ou plasma humano, em única etapa.

 

    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 29/06/2017, às 09:13:38 horas, no lote (1) - HIV ULTRA (Ag-Ab) 4ª Geração -

Teste imunoenzimático em microplaca baseado no princípio sandwich para detecção do

antígeno HIV e dos diferentes anticorpos associados aos vírus HIV 1 e/ou 2 no soro ou
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plasma humano, em única etapa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/07/2017, às 15:57:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 15:57:04 horas, no lote (1) - HIV ULTRA (Ag-Ab) 4ª Geração -

Teste imunoenzimático em microplaca baseado no princípio sandwich para detecção do

antígeno HIV e dos diferentes anticorpos associados aos vírus HIV 1 e/ou 2 no soro ou

plasma humano, em única etapa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: a empresa ofertou uma contraproposta, reduzindo o

valor, estando portanto abaixo do estimado no processo. No dia 03/07/2017, às 16:09:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 16:09:33 horas, no lote (1) - HIV ULTRA (Ag-Ab) 4ª Geração -

Teste imunoenzimático em microplaca baseado no princípio sandwich para detecção do

antígeno HIV e dos diferentes anticorpos associados aos vírus HIV 1 e/ou 2 no soro ou

plasma humano, em única etapa. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou o melhor valor e apresentou toda

documentação de habilitação, atendendo as exigências do edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 16:09:33 horas, no lote (1) - HIV ULTRA (Ag-Ab) 4ª Geração -

Teste imunoenzimático em microplaca baseado no princípio sandwich para detecção do

antígeno HIV e dos diferentes anticorpos associados aos vírus HIV 1 e/ou 2 no soro ou

plasma humano, em única etapa. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA com o valor

R$ 115.200,00.

 

    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

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

MAIZA FERNANDES BOMFIM

Autoridade Competente

 

THAYLA CARRILIO PINHEIRO

Membro Equipe Apoio

 

LILIAN MIRANDOLA DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio
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Proponente:
39.808.530/0001-04 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

03/07/2017 Página 3 de 3


