
 

 

ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

 

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que 
se refere o edital n° 004/2021 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
DO SAPUCAÍ. 

 

Ao(s) 17 dia(s) do mês de fevereiro de 2.021, endereço eletrônico 
www.editalbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, 
reuniram-se a pregoeira Sra. Daniele Dias Lima Silva juntamente com a equipe 
de apoio Sr(as) Valéria Célia da Silva e Sara Talita Sales Silva, para proceder a 
sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de registro de preços para a 
aquisição de material para a realização de testes rápidos sars-cov-2 (teste rápido 
covid-19 AG e teste rápido covid-19 IGG e IGM) para atender as necessidades 
da secretaria de saúde e saneamento deste município, pelo período de 12 
meses, de acordo com a legislação vigente, conforme especificações constantes 
do Memorial Descritivo (Anexo II). 

Inicialmente, ficou registrado que às 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2021 
teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo 
para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi registrado o recebimento 
da(s) proposta(s) inicia(ais) de preços, por item do(s) seguinte(s) participante(s): 

ITEM 1 - Teste rápido imunocromatográfico de fluxo lateral para a detecção 
qualitativa, específica e diferencial de ANTICORPOS IgG e IgM anti-COVID-19, 
presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma. Dispositivo 
teste em cassete para detecção de IgG e IgM anti-COVID-19 (Sars-Cov2.). Caixa 
com 20 ou 25 unidades. 
Situação – DESERTO 
 
ITEM 2 - Reagente analítico 1, tipo: conjunto completo, tipo de análise: painel de 
sequenciamento, características adicionais: coronavírus sars-cov-2 (covid-19). 
Especificações técnicas: covid-19 ag teste; detecção qualitativa de antígenos de 
sars-cov-2 (covid-19) sensibilidade: 93%; especificidade: >96%; 
armazenamento: 2 a 30°c; amostra: swab de nasofaringe; tempo do teste: 2-15 
minutos (não ler após 30 minutos); validade: 24 meses; kit: acompanha swab 
para coleta; apresentação: cassete. 
Situação - FRACASSADA 
 
Empresa: 
VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A 
CNPJ: 00.904.728/0012-09 
VALOR DA PROPOSTA UNITÁRIO: R$ 37,77 
VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R$ 337.700,00  
MARCA: VIVACHEK 



 

Examinados minuciosamente a documentação para fins de habilitação da 
empresa, a Pregoeira auxiliada pela Equipe de Apoio, verificou que o atestado 
de capacidade técnica apresentada pela empresa não se referia ao item na qual 
ela apresentou oferta de preços, conforme consta no edital no item 12.3.6 -a. 
Sendo assim, a empresa foi inabilitada, pois tal documento é de extrema 
importância para fins de habilitação. A empresa foi comunicada, através do 
CHAT do referido pregão eletrônico, que havia sido inabilitada e o motivo de sua 
inabilitação. Foi-lhe então concedido o prazo mínimo de 2 horas para que ela 
manifestasse o interesse de recurso, conforme item 15.1. A ausência da 
manifestação neste período incorre na perda de recurso pela licitante, conforme 
consta no item 15.2.2. Como não houve manifestação pela parte da empresa 
este direito foi decaído, tornando-se o item fracassado. Nada mais havendo a 
declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 18:00hs, do dia 
17 de fevereiro de 2021, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio. 
 
Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico: 
 
 
 

Daniele Dias Lima Silva 
PREGOEIRA 

 
 
 

Valéria Celia da Silva 
Equipe de Apoio 

 
 
 

Sara Talita Sales Silva 
Equipe de Apoio 

 
 


