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Pregão Eletrônico

926995.4112021 .5962 .4537 .130977

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00411/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 21 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SMS 09/2021 de 22/01/2021, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 40318,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00411/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de administração em quantidade estimada de até 1.000.000 (um milhão) de doses da vacina
contra COVID 19 e respectivo fornecimento da logística de tecnologia de informação e comunicação, insumos, registros e
serviços necessários, conforme especificações técnicas constantes deste Edital e anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública
em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Contratos de prestação de serviços de assistência técnica ecientífica
Descrição Complementar: Prestação de serviços de administração em quantidade estimada de até 1.000.000 (um milhão)
de doses da vacina contra COVID 19 e respectivo fornecimento da logística de tecnologia de informação e comunicação,
insumos, registros e serviços necessários que atendam os três eixos fundamentais do objeto, sendo: recursos humanos,
prestação de informações e controle do processo de vacinação e capacidade de administrar os insumos necessários para
implementação do processo completo de vacinação contra a COVID 19 aos munícipes de Goiânia , em até 17 pontos de
vacinação de forma itinerante, tais como: serviço de transporte adequado da vacina, conservação e manutenção da vacina
nas condições ideais específicas de cada imunobiológico nas caixas de trabalho dos vacinadores, serviço de administração
das doses da vacina na população em conformidade com as normas legais; serviços de gerenciamento e descarte dos
resíduos produzidos; triagem da população conforme as normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI)/Ministério da
Saúde e atendimento ao protocolo da Secretaria Municipal de Saúde sobre vacinação e nos termos do permissivo legal.
(DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 56,6000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 47,3800 e a
quantidade de 1.000.000 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Contratos de prestação de serviços de assistência técnica ecientífica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

* 03.786.187/0001-99 SERVICO
SOCIAL DA
INDUSTRIA
SESI

Não Não 1.000.000 R$ 9,9800 R$ 9.980.000,0000 20/07/2021
16:11:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de administração em quantidade estimada
de até 1.000.000 (um milhão) de doses da vacina contra COVID 19 e respectivo fornecimento da logística de
tecnologia de informação e comunicação, insumos, registros e serviços necessários que atendam os três eixos
fundamentais do objeto, sendo: recursos humanos, prestação de informações e controle do processo de
vacinação e capacidade de administrar os insumos necessários para implementação do processo completo de
vacinação contra a COVID 19 aos munícipes de Goiânia , em até 17 pontos de vacinação de forma itinerante, tais
como: serviço de transporte / adequado da vacina, conservação e manutenção da vacina nas condições ideais
específicas de cada imunobiológico nas caixas de trabalho dos vacinadores, serviço de administração das doses
da vacina na população em conformidade com as normas legais; serviços de gerenciamento e descarte dos
resíduos produzidos; triagem da população conforme as normas do Programa Nacional de Imunizações
(PNI)/Ministério da Saúde e atendimento ao protocolo da Secretaria Municipal de Saúde sobre vacinação e nos
termos do permissivo legal preconizado no artigo 8º da Lei 14.124 de 10 de março de 2021, Medida Provisória nº
1.047, de 03 de maio de 2021 e conforme especificações técnicas constantes deste Edital e anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.824.560/0001-02 SANTA CASA
DE
MISERICORDIA
DE OLIVEIRA
DOS
CAMPINHOS -

Não Não 1.000.000 R$ 48,0000 R$ 48.000.000,0000 20/07/2021
20:39:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
administração em quantidade estimada de até 1.000.000 (um milhão) de doses da vacina contra COVID 19 e
respectivo fornecimento da logística de tecnologia de informação e comunicação, insumos, registros e serviços
necessários que atendam os três eixos fundamentais do objeto, sendo: recursos humanos, prestação de
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informações e controle do processo de vacinação e capacidade de administrar os insumos necessários para
implementação do processo completo de vacinação contra a COVID 19 aos munícipes de Goiânia , em até 17
pontos de vacinação de forma itinerante, tais como: Serviço de transporte adequado da vacina, conservação e
manutenção da vacina nas condições ideais específicas de cada imunobiológico nas caixas de trabalho dos
vacinadores, serviço de administração das doses da vacina na população em conformidade com as normas
legais; serviços de gerenciamento e descarte dos resíduos produzidos; triagem da população conforme as
normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI)/Ministério da Saúde e atendimento ao protocolo da
Secretaria Municipal de Saúde sobre vacinação e nos termos do permissivo legal preconizado no artigo 8º da Lei
14.124 de 10 de março de 2021, Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021 e conforme especificações
técnicas constantes deste Edital e anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.814.997/0001-77 BIOVIDA DNA
EXAMES DE
PATERNIDADE
E
IMUNIZACOES
LTDA

Sim Não 1.000.000 R$ 81,0000 R$ 81.000.000,0000 20/07/2021
19:05:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE 1000000 DE DOSES
DE VACINAS. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 81,0000 10.814.997/0001-77 21/07/2021 09:00:00:443
R$ 48,0000 13.824.560/0001-02 21/07/2021 09:00:00:443
R$ 9,9800 03.786.187/0001-99 21/07/2021 09:00:00:443
R$ 47,9000 10.814.997/0001-77 21/07/2021 09:14:19:667
R$ 47,8000 13.824.560/0001-02 21/07/2021 09:16:33:430
R$ 47,7000 10.814.997/0001-77 21/07/2021 09:17:28:090
R$ 47,6000 13.824.560/0001-02 21/07/2021 09:18:03:340
R$ 47,5700 10.814.997/0001-77 21/07/2021 09:18:28:243
R$ 47,5500 13.824.560/0001-02 21/07/2021 09:19:31:853
R$ 47,5000 10.814.997/0001-77 21/07/2021 09:19:51:603
R$ 47,4000 13.824.560/0001-02 21/07/2021 09:20:27:357
R$ 47,3800 10.814.997/0001-77 21/07/2021 09:22:36:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassificada
pelo pregoeiro

21/07/2021
09:13:00

Proposta desclassificada no valor de R$ 9,9800. Justificativa desclassificação: Valor ofertado
inexequível em comparação ao valor orçado pela administração dado a complexidade da prestação
de serviços..

Abertura 21/07/2021
09:14:00 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/07/2021
09:24:37 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/07/2021
09:24:37 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/07/2021
09:59:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E
IMUNIZACOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/07/2021
10:14:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOVIDA DNA EXAMES DE
PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/07/2021
16:19:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E
IMUNIZACOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/07/2021
16:53:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOVIDA DNA EXAMES DE
PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77.

Em análise 21/07/2021
17:24:23

Item Em Análise. Motivo: A proposta foi encaminhada para área técnica para análise e emissão do
Parecer Técnico. O item permanecerá "EM ANÁLISE" neste período. Após emissão do Parecer
Técnico, daremos continuidade a fase de habilitação.

Desfeito
situação em
análise

23/07/2021
10:56:29

Desfeito situação do item em análise. Motivo: O Parecer Técnico foi emitido com manifestação
favorável a contratação.

Aceite de
proposta

23/07/2021
10:57:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E
IMUNIZACOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77, pelo melhor lance de R$ 47,3800.

Habilitação de
fornecedor

23/07/2021
11:00:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E
IMUNIZACOES LTDA - CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77

Registro de 23/07/2021 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI CNPJ/CPF:
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intenção de
recurso

11:18:25 03786187000199. Motivo: Nos termos previstos no subitem 11.1 do Edital supracitado, bem como
nas disposições legais aplicáveis, comprovará, em suas contrarrazões recursais, via
demonstrativos de custos e demais

Aceite de
intenção de
recurso

23/07/2021
11:37:15

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, CNPJ/CPF:
03786187000199. Motivo: Intenção de recurso aceita. Favor atentar aos prazos estabelecidos no
subitem 11.2 do Edital.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

03.786.187/0001-99 23/07/2021 11:18 23/07/2021 11:37 Aceito
Motivo Intenção:Nos termos previstos no subitem 11.1 do Edital supracitado, bem como nas
disposições legais aplicáveis, comprovará, em suas contrarrazões recursais, via demonstrativos de custos
e demais documentos necessários, a plena exequibilidade da proposta ofertada pelo SESI, a coerência
dos custos dos insumos com os de mercado, e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com
a execução do contrato, atendendo os três eixos fundamentais do objeto a ser licitado
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita. Favor atentar aos prazos estabelecidos no
subitem 11.2 do Edital.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/07/2021
09:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura
para disputa será entre 09:00 e 12:30 e entre 14:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de

abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 21/07/2021

09:03:04
Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para

disponibilização dos itens para o início dos lances: 21/07/2021 09:10:00.
Sistema 21/07/2021

09:07:32
Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para

disponibilização dos itens para o início dos lances: 21/07/2021 09:13:00.
Sistema 21/07/2021

09:13:00
A proposta no valor de R$ 9,9800 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: Valor
ofertado inexequível em comparação ao valor orçado pela administração dado a

complexidade da prestação de serviços..
Sistema 21/07/2021

09:13:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 21/07/2021

09:13:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Sistema 21/07/2021

09:14:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/07/2021
09:24:37

O item 1 está encerrado.

Sistema 21/07/2021
09:24:39

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Sistema 21/07/2021
09:59:56

Senhor fornecedor BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 21/07/2021
10:00:21

Para BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA - Prezados, bom
dia! Favor enviar proposta ajustada.

10.814.997/0001-
77

21/07/2021
10:01:39

ok senhor pregoeiro estamos providenciando.

Sistema 21/07/2021
10:14:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E
IMUNIZACOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 21/07/2021
11:54:48

Prezados, os documentos estão em análise. A sessão será suspensa para intervalo de
almoço às 12h00min e será reaberta às 14h30min para continuação da fase de

julgamento das propostas.
Pregoeiro 21/07/2021

14:32:44
Prezados, boa tarde! A sessão está reaberta para continuação da fase de julgamento

das propostas.
Pregoeiro 21/07/2021

14:34:40
Neste momento, os documentos em análise.

Pregoeiro 21/07/2021
16:19:32

Para BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA - Prezados, boa
tarde! Solicito que a tabela da proposta ajustada seja retificada para o mesmo modelo

disponível no Anexo III do Edital.
Sistema 21/07/2021

16:19:40
Senhor fornecedor BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA,

CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
10.814.997/0001-

77
21/07/2021
16:27:27

JÁ ESTAMOS ENCAMINHANDO SR PREGOEIRO

Sistema 21/07/2021
16:53:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E
IMUNIZACOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.814.997/0001-77, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 21/07/2021
17:20:00

Prezados, boa tarde! A proposta foi encaminhada para área técnica para análise e
emissão do Parecer Técnico. A sessão está suspensa e os itens permanecerão "EM

ANÁLISE" neste período (que pode durar dias a depender da demanda).
Pregoeiro 21/07/2021

17:22:11
Quando a área técnica emitir o Parecer Técnico, retornarei neste chat para informar aos

licitantes que o Parecer foi emitido e que a sessão será reaberta para habilitação da
empresa vencedora (caso o Parecer seja favorável).
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Pregoeiro 21/07/2021
17:23:03

Faço este aviso aproximadamente 24h antes da habilitação para possibilitar que as
empresas que estiverem com interesse de manifestar recurso tenham tempo para ver o

chat.
Pregoeiro 21/07/2021

17:23:13
Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1628.

Pregoeiro 22/07/2021
12:46:05

Prezados, boa tarde! Considerando a realização da análise da proposta e emissão do
Parecer Técnico (favorável a contratação) pelo setor requisitante, informamos que o

procedimento de habilitação será realizado às 11h00min do dia 23/07/2021. Portanto,
caso as demais licitantes queiram manifestar intenção de recurso, favor atentar ao

prazo estabelecido.
Pregoeiro 23/07/2021

11:00:17
Prezados, bom dia! A sessão está reaberta.

Sistema 23/07/2021
11:00:37

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 23/07/2021
11:01:29

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/07/2021 às
11:32:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

21/07/2021
09:00:00 Abertura da sessão pública

Extensão prazo de
análise de
propostas

21/07/2021
09:03:04

Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: Será necessário mais
tempo para analisar as propostas.

Extensão prazo de
análise de
propostas

21/07/2021
09:07:32

Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 3. Justificativa: Será necessário mais
tempo para analisar as propostas.

Encerramento da
análise de
propostas

21/07/2021
09:13:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

21/07/2021
09:24:39 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/07/2021
11:00:37 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/07/2021
11:01:29 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/07/2021 às 11:32:00.

Data limite para registro de recurso: 26/07/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 27/07/2021.
Data limite para registro de decisão: 29/07/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:48 horas do dia 23 de julho de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ISMALEY SANTOS LACERDA 
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS
Equipe de Apoio

CLERLEIS RODRIGUES LOPES
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00411/2021 (SRP) 

Às 16:30 horas do dia 09 de agosto de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 40318, Pregão nº
00411/2021. 
 

Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Contratos de prestação de serviços de assistência técnica ecientífica
Descrição Complementar: Prestação de serviços de administração em quantidade estimada de até 1.000.000 (um milhão)
de doses da vacina contra COVID 19 e respectivo fornecimento da logística de tecnologia de informação e comunicação,
insumos, registros e serviços necessários que atendam os três eixos fundamentais do objeto, sendo: recursos humanos,
prestação de informações e controle do processo de vacinação e capacidade de administrar os insumos necessários para
implementação do processo completo de vacinação contra a COVID 19 aos munícipes de Goiânia , em até 17 pontos de
vacinação de forma itinerante, tais como: serviço de transporte adequado da vacina, conservação e manutenção da vacina nas
condições ideais específicas de cada imunobiológico nas caixas de trabalho dos vacinadores, serviço de administração das
doses da vacina na população em conformidade com as normas legais; serviços de gerenciamento e descarte dos resíduos
produzidos; triagem da população conforme as normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI)/Ministério da Saúde e
atendimento ao protocolo da Secretaria Municipal de Saúde sobre vacinação e nos termos do permissivo legal. (DESCRIÇÃO
COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 56,6000 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Cancelado na adjudicação

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
na

adjudicação

09/08/2021
16:29:11 -

Item cancelado na adjudicação. Motivo: Considerando o provimento do recurso
administrativo apresentado pelo SESI, pela Comissão Especial de Licitação, fica cancelado
o item desse processo para posterior republicação da etapa de abertura da licitação, na

forma legal, conforme avisos e publicações no portal da transparência Municipal.

Homologado 09/08/2021
16:30:34

DURVAL
FERREIRA
FONSECA
PEDROSO

Fim do documento


