Processo 200/3218/2014
Fls.: ______________
Visto: _____________

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 / 8º ANDAR - NITEROI – RJ
CNPJ: 32.556.060/0001-81
CEP: 24020-200

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2018 - PROCESSO Nº: 200/3218//2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUTOCLAVES VERTICAIS, A FIM DE SUPRIR AS
NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS DESTES EQUIPAMENTOS NOS SETORES DE
LAVAGEM DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA REDE PÚBLICA DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

ATA DE ABERTURA - SESSÃO PÚBLICA

No dia 18 (dezoito) de julho de 2018 (dois mil e dezoito), às 10:00 horas, no auditório da FMS, à rua Visc. de Sepetiba,
987/9º andar - Centro, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Pregão, designados pela Portaria nº
119/2018, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Iniciando-se os trabalhos, procedeu-se ao credenciamento e ao
recebimento dos Envelopes nº 1 – Propostas e nº 2 – Habilitação. Com o auxílio dos membros da Equipe de Apoio, o(a)
Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento/execução com aqueles
definidos no Edital, tendo selecionado entre seus autores os Licitantes que participarão da etapa de lances verbais em
razão dos preços propostos, conforme relacionados abaixo:

Empresas

C.N.P.J.

ASS.

1.

FBC DE NITERÓI COM. E SERV. EIRELI

22.341.240/0001-92

2.

G-RIO COM. E SERVIÇOS EIRELI

27.707.061/0001-40

3.

MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTÍFICA LTDA.

05.897.431/0001-16

4.

REAL NUTRIÇÃO COM. E SERV. EIRELI

18.716.271/0001-03

5.

MLB COM. E SERV. MAT. HOSP. EIRELI

28.754.511/0001-18

O(a) Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores daquelas propostas que ensejaram a disputa por lances,
selecionados de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor. A sequência das propostas de menores preços apresentados ficou conforme o mapa de lances abaixo:
Especificação

ITEM 1

Autoclave Vertical, Capacidade aproximada de 50 litros e 220volts, utilizado para esterilização de materiais com caldeira
vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida externamente com material isolante ao calor. Tampa em
bronze fundido. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir uma boa circulação do vapor, fato que garante
excelente qualidade na esterilização. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a
pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão máxima de trabalho de 1,6 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Gabinete construído em
chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e parte superior com chapa de aço inoxidável e
montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento em baquelite. Resistência elétrica de imersão, blindada
e fabricada em tubo de aço inoxidável. Painel de controle com botão liga/desliga, teclas para controle de temperatura e do
tempo de esterilização e display indicativo com funcionamento por meio de microcontrolador. Que permita selecionar a
temperatura de trabalho de 90 a 127ºC e o tempo de esterilização. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de
registro de esfera. Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda a temperatura
programada. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de
trabalho admissível).
LABORATÓ
RIOS

Laboratório
Miguelote
Viana

Laboratório do
Largo da
Batalha

Laboratório da
Unidade João
Vizella

Laboratório
do
HMCT

Laboratório da
UMAMM

Laboratório do
HOF

TOTAL

Quantidade
de aparelhos

03 aparelhos

02 aparelhos

02 aparelhos

02 aparelhos

01 aparelho

01 aparelho

11 aparelhos

QUANT.: 11 unidades

Valor máximo: R$ 12.671,13

EMPRESAS

FBC

G-RIO

MICROLLAGOS

REAL

MLB

Proposta Inicial

7.590,00

12.600,00

9.181,00

12.760,00

9.900,00

1ª rodada
2ª rodada
3ª rodada
4ª rodada

S/L
7.590,00
7.585,00
DESCL.

S/L
-

S/L
9.000,00

S/L
-

7.400,00
DESCL.
-

VENCEDOR: VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R$9.000,00 (nove mil reais).
VALOR TOTAL DO ITEM: R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).
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Processo 200/3218/2014
Fls.: ______________
Visto: _____________

Após verificada a regularidade da documentação do(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) mesmo(s) foi(ram)
declarado(s) vencedor(es) dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para
manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro
comparativo acima. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro
Oficial e Equipe de Apoio.
Parecer da Comissão:
COMPARECEU COMO OBSERVADOR TÉCNICO:
Maria Cláudia de Uzeda (LMV)......................................................................................................................
Alarimar Ferreira Estrella (LJV)....................................................................................................................

As empresas MLB COM. E SERV. MAT. HOSP. EIRELI e FBC DE NITERÓI COM. E SERV. EIRELI foram
desclassificadas por apresentarem a especificação do objeto em desacordo com o edital.
Não houve intenção de interposição de recurso por parte das empresas presentes.

Assinatura do(a) Pregoeiro(a) e dos membros da Comissão que estiveram presentes:
Pregoeira: INEZELANE NACIF TIENGO

.......................................................................................... .................

Apoio: CARLOS ALBERTO VALADARES ...................................................................................................... .....
Apoio:ELIANA BIZZO NEVES TAVARES ...........................................................................................................
Apoio: MARINA AMORIM DO VALLE ...................................................................................................... ..........
Apoio: MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE F. JUNGER ....................................................................................
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