
Pregão Eletrônico
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00551/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 27 de setembro 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 37733, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00551/2021. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Aquisição de Bens Permanentes (Seladora) para a Central de Material e Esterilização, por Sistema de
Registro de Preço, para abastecer as Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme
condições e especificações constantes deste Edital e seus 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: Seladora embalagem
Descrição Complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 220 v, funcionamento:
automático, aplicação: esterilização em autoclaves, características adicionais: controle eletrônico temperatura,
largura selagem, velocidade: 10 m,min, potência: 220 w
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.725,5300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 2
Descrição: Seladora embalagem
Descrição Complementar: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 220 v, funcionamento:
automático, aplicação: esterilização em autoclaves, características adicionais: controle eletrônico temperatura,
largura selagem, velocidade: 10 m,min, potência: 220 w
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.725,5300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Histórico
Item: 1 - Seladora embalagem

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
38.438.581/0001-10 CARLOS

AUGUSTO
NASCIMENTO
PEREIRA
06162526682

Sim Sim 75 R$ 3.500,0000 R$ 262.500,0000 26/09/2021
21:03:12

Marca: Cetro/ 
Fabricante: Cetro/ 
Modelo / Versão: SA 800 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Seladora Continua Automática da Cetro é ideal para produções
continuas, que necessitam selar saquinhos de diversos produtos, de forma ágil e eficiente. Possui painel de
controle, onde o operador pode ajustar, de forma intuitiva e simples, a temperatura da selagem e a velocidade
da esteira. Seu uso é simples, podendo ser realizado por apenas um operador. Além disso, a máquina possui
sistema de resfriamento interno eficiente, ajuste de temperatura da selagem de 0 a 300°C, podendo ser
utilizada para várias espessuras de embalagens. Este modelo de seladora foi desenvolvido para agilizar
produções e reduzir a mão de obra nos processos. Por ser uma máquina com esteira, o processo se torna
continuo. fazendo com que o operador ganhe maior agilidade e que diminua sua fadiga. Esse equipamento é
capaz de selar aproximadamente 19.200 embalagens por dia. APLICAÇÃO A Seladora Continua Automática
oferece a mais alta qualidade de selagem, podendo ser inúmeras embalagens com eficiência e durabilidade.
Solda embalagens Aluminizadas, BOPP, Polietileno, Polipropileno, Polinylon, Papel Grau Cirúrgico, Solapa (com
laminação) entre outros. Tensão 220V Consumo 0.5Kw Velocidade 0 - 12 m/min Largura de selagem 6 - 15 mm
Espessura do plástico Até 13 micras Temperatura 0 - 300ºC Peso máximo esteira 5kg Tamanho da Máquina



790x420x660mm Peso 30kg 
Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA
& CIA LTDA

Sim Sim 75 R$ 8.496,0000 R$ 637.200,0000 24/09/2021
17:47:09

Marca: REGISTRON 
Fabricante: REGISTRON 
Modelo / Versão: RG-770 P 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SELADORA AUTOMÁTICA COMPACTA DE MESA, para selagem de
embalagem de grau cirúrgico dos materiais de uso hospitalar e odontológico, a ser esterilizados com rolo de
papel grau cirúrgicos de até 35 cm de largura. Arraste das embalagens por correias sincronizadas. Selagem
horizontal em espessura de 10 mm e dentro de uma velocidade de selagem de 10 mm/min, com princípio de
esteira automática. Distanciamento entre a soldagem e o produto de no mínimo 20mm e largura de solda de
13 mm (conforme norma internacional e recomendação da ANVISA). Com temperatura controlada
eletronicamente (0 - – 300°C). A seladora deve ter estrutura em aço ou com pintura eletrostática, deve ter
condições para execução de calibragem. Deve acompanhar manual impresso de operação e serviço na língua
portuguesa, com garantia de 12 (doze) meses. Voltagem: 220V/60hz. Esteira: possuir 35cm e ser ajustada de
acordo com o tamanho da embalagem Dimensões: 35 a 45 cm de largura, 15 a 30 cm de altura e 25 a 40 cm
de profundidade Produto certificado pelo INMETRO. " 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.496,0000 05.286.960/0001-83 27/09/2021 09:00:02:563
R$ 3.500,0000 38.438.581/0001-10 27/09/2021 09:00:02:563
R$ 6.000,0000 05.286.960/0001-83 27/09/2021 09:08:11:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

27/09/2021
09:01:12 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 27/09/2021
09:05:03 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

27/09/2021
09:15:04 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

27/09/2021
09:16:06 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 27/09/2021
09:16:06 Item encerrado.

Recusa de
proposta

27/09/2021
09:47:02

Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682,
CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000. Motivo: Conforme
parecer técnico da primeira publicação deste pregão: " ... Não atende ao solicitado - As
dimensões do produto (790 x 420 x 660 mm) não atendem ao solicitado (35 a 45 x 15 a 30 x
25 a 40 cm)."

Recusa de
proposta

27/09/2021
09:48:01

Recusa da proposta. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83,
pelo melhor lance de R$ 6.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico da primeira publicação
deste mesmo pregão: " ... Não atende ao solicitado - As dimensões do produto (850 x 420 x
360 mm) não atendem ao solicitado (35 a 45 x 15 a 30 x 25 a 40 cm)."

Cancelado no
julgamento

27/09/2021
09:49:06

Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta apresentada atende ao descritivo
solicitado, inclusive já haviam sido desclassificadas, quando da primeira publicação deste
mesmo pregão.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Seladora embalagem

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
38.438.581/0001-10 CARLOS

AUGUSTO
NASCIMENTO
PEREIRA
06162526682

Sim Sim 25 R$ 3.500,0000 R$ 87.500,0000 26/09/2021
21:03:12

Marca: certro 
Fabricante: Cetro 
Modelo / Versão: SA 800 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Seladora Continua Automática da Cetro é ideal para produções
continuas, que necessitam selar saquinhos de diversos produtos, de forma ágil e eficiente. Possui painel de
controle, onde o operador pode ajustar, de forma intuitiva e simples, a temperatura da selagem e a velocidade



da esteira. Seu uso é simples, podendo ser realizado por apenas um operador. Além disso, a máquina possui
sistema de resfriamento interno eficiente, ajuste de temperatura da selagem de 0 a 300°C, podendo ser
utilizada para várias espessuras de embalagens. Este modelo de seladora foi desenvolvido para agilizar
produções e reduzir a mão de obra nos processos. Por ser uma máquina com esteira, o processo se torna
continuo. fazendo com que o operador ganhe maior agilidade e que diminua sua fadiga. Esse equipamento é
capaz de selar aproximadamente 19.200 embalagens por dia. APLICAÇÃO A Seladora Continua Automática
oferece a mais alta qualidade de selagem, podendo ser inúmeras embalagens com eficiência e durabilidade.
Solda embalagens Aluminizadas, BOPP, Polietileno, Polipropileno, Polinylon, Papel Grau Cirúrgico, Solapa (com
laminação) entre outros. Tensão 220V Consumo 0.5Kw Velocidade 0 - 12 m/min Largura de selagem 6 - 15 mm
Espessura do plástico Até 13 micras Temperatura 0 - 300ºC Peso máximo esteira 5kg Tamanho da Máquina
790x420x660mm Peso 30kg 
Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA
& CIA LTDA

Sim Sim 25 R$ 8.496,0000 R$ 212.400,0000 24/09/2021
17:47:09

Marca: REGISTRON 
Fabricante: REGISTRON 
Modelo / Versão: RG-770 P 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SELADORA AUTOMÁTICA COMPACTA DE MESA, para selagem de
embalagem de grau cirúrgico dos materiais de uso hospitalar e odontológico, a ser esterilizados com rolo de
papel grau cirúrgicos de até 35 cm de largura. Arraste das embalagens por correias sincronizadas. Selagem
horizontal em espessura de 10 mm e dentro de uma velocidade de selagem de 10 mm/min, com princípio de
esteira automática. Distanciamento entre a soldagem e o produto de no mínimo 20mm e largura de solda de
13 mm (conforme norma internacional e recomendação da ANVISA). Com temperatura controlada
eletronicamente (0 - – 300°C). A seladora deve ter estrutura em aço ou com pintura eletrostática, deve ter
condições para execução de calibragem. Deve acompanhar manual impresso de operação e serviço na língua
portuguesa, com garantia de 12 (doze) meses. Voltagem: 220V/60hz. Esteira: possuir 35cm e ser ajustada de
acordo com o tamanho da embalagem Dimensões: 35 a 45 cm de largura, 15 a 30 cm de altura e 25 a 40 cm
de profundidade Produto certificado pelo INMETRO. " 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.496,0000 05.286.960/0001-83 27/09/2021 09:00:02:563
R$ 3.500,0000 38.438.581/0001-10 27/09/2021 09:00:02:563
R$ 6.000,0000 05.286.960/0001-83 27/09/2021 09:08:19:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

27/09/2021
09:01:19 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 27/09/2021
09:05:04 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

27/09/2021
09:15:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

27/09/2021
09:16:22 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 27/09/2021
09:16:22 Item encerrado.

Recusa de
proposta

27/09/2021
09:47:12

Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682,
CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000. Motivo: Conforme
parecer técnico da primeira publicação deste pregão: " ... Não atende ao solicitado - As
dimensões do produto (790 x 420 x 660 mm) não atendem ao solicitado (35 a 45 x 15 a 30 x
25 a 40 cm)."

Recusa de
proposta

27/09/2021
09:47:52

Recusa da proposta. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83,
pelo melhor lance de R$ 6.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico da primeira publicação
deste mesmo pregão: " ... Não atende ao solicitado - As dimensões do produto (850 x 420 x
360 mm) não atendem ao solicitado (35 a 45 x 15 a 30 x 25 a 40 cm)."

Cancelado no
julgamento

27/09/2021
09:49:18

Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta apresentada atende ao descritivo
solicitado, inclusive já haviam sido desclassificadas, quando da primeira publicação deste
mesmo pregão.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 27/09/2021
09:00:02

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 18:00. Mantenham-se conectados.



Sistema 27/09/2021
09:05:02

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 27/09/2021
09:05:03

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/09/2021
09:05:04

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/09/2021
09:08:36

Vamos participar, senhores licitantes! Ofertem seus lances

Sistema 27/09/2021
09:15:04

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 27/09/2021
09:15:05

O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 27/09/2021
09:16:06

O item 1 está encerrado.

Sistema 27/09/2021
09:16:22

O item 2 está encerrado.

Sistema 27/09/2021
09:16:25

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

Pregoeiro 27/09/2021
09:19:51

Bom dia, estamos realizando a habilitação, permaneçam conectados.

Pregoeiro 27/09/2021
09:31:22

Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - A marca apresentada
já foi desclassificada na primeira publicação desse mesmo pregão. Conforme parecer
técnico: " ... Não atende ao solicitado - As dimensões do produto (790 x 420 x 660

mm) não atendem ao solicitado (35 a 45 x 15 a 30 x 25 a 40 cm)."
Pregoeiro 27/09/2021

09:34:08
Para CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 - Aberto prazo de 05

minutos para considerações, caso ache necessário.
38.438.581/0001-

10
27/09/2021
09:34:52

bom dia, ok entendido

Pregoeiro 27/09/2021
09:40:01

Para V. S. COSTA & CIA LTDA - O produto ofertado já havia sido desclassificado na
primeira publicação deste mesmo pregão. Conforme parecer técnico: " ... Não atende

ao solicitado - As dimensões do produto (850 x 420 x 360 mm) não atendem ao
solicitado (35 a 45 x 15 a 30 x 25 a 40 cm)."

Pregoeiro 27/09/2021
09:40:10

Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Aberto prazo de 05 minutos para considerações, caso
ache necessário.

Sistema 27/09/2021
09:49:06

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 27/09/2021
09:49:57

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/09/2021 às
10:20:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da
sessão pública

27/09/2021
09:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

27/09/2021
09:05:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

27/09/2021
09:16:25 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 27/09/2021
09:49:06 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

27/09/2021
09:49:57

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/09/2021 às
10:20:00.

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 17:45 horas do dia 28
de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GILDEONE SILVERIO DE LIMA 
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS
Equipe de Apoio
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