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ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 

               PROCESSO Nº 187/2019 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro do ano de 2019, às 16h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial para procederem à análise do parecer técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

para o Pregão Presencial supracitado, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS PARA ATENDER À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. 

Aberta a sessão, foi analisado o parecer técnico elaborado pela Seção de Logística de Materiais e Medicamentos, com a 

data de hoje, recebido e devidamente protocolado neste Departamento de Licitações, com o qual a equipe obteve o seguinte resultado:  

 

Lote 4: Zurich Medical do Brasil Eireli – “Não atende ao descritivo do Edital. Solicitado seringas com cilindros 

adaptáveis à qualquer agulha, com dispositivo de segurança retrátil que permite a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o 

acionamento acidental do dispositivo, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro. Não 

apresenta o sistema de retração”. 

 

Com base nesta informação, a Equipe de Apoio ao Pregão Presencial declara: 

 

Lote 4: Zurich Medical do Brasil Eireli – DESCLASSIFICADA  

 

Pelo fato de não haver próximos colocados para este lote a Equipe de Apoio ao Pregão Presencial declara o lote 4 

FRACASSADO. A Unidade requisitante se encontra ciente do fato. 

Ficará aberto o prazo legal para interposição de recursos referentes às decisões proferidas na presente ata a partir da data 

de sua publicação. 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Equipe de Apoio 

ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos. 
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