
ATA DE JULGAMENTO

Processo n° 736/2022.

Seleção Pública n° 033/2022.

No dia 23 do mês de agosto do ano de 2022, às 12h00min, na Fundação de Apoio ao Hospital

das Clínicas, com sede na Primeira Avenida, Nº 545, Setor Leste Universitário, CEP: 74.605-

020. Eu, Marcos Dias da Silva, comprador, portador da matrícula 5355, nesta data dei abertura

ao julgamento dos documentos habilitatórios e propostas apresentadas pelos interessados que

enviaram documentação via e-mail para participação da seleção pública de n° 033/2022 que tem

por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes, como

equipamento em comodato, para a realização de exames de bioquímica, pelo período de 12

(doze) meses, destinados ao Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho. O modo

adotado na presente seleção pública é o fechado conforme disposição expressa do ART. 11, § 2°

do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da

UFG para Atendimento ao Termo de Colaboração n° 01/2020-SES. O critério de julgamento

das propostas apresentadas é o de menor preço observado o item 5.2 do instrumento

convocatório da seleção pública n° 032/2022 e ART. 12 do já mencionado regulamento de

compras e contratações. Respeitando o parecer técnico expedido por Débora Crystina Ramos

Assis Scopel Supervisora RT Laboratório do HEJ; passo a análise das documentações e

propostas recebidas: A 1° empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

CORRELATOS LTDA, inscrita no CNPJ: 04.086.552/0001-15 apresentou proposta no valor

mensal de R$ 32.643,75 (trinta e dois mil e seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco

centavos), perfazendo do valor anual de R$ 391.725,00 (trezentos e noventa e um mil e

setecentos e vinte e cinco reais), sendo habilitada. A 2° empresa GENETICA COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ: 00.596.529/0001-10

apresentou proposta no valor mensal de R$ 32.904,13 (trinta e dois mil e novecentos e quatro

reais e treze centavos), perfazendo do valor anual R$ 394.849,60 (trezentos e noventa e quatro

mil e oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), sendo desclassificada, pois, o

equipamento cotado não realiza a dosagem de cálcio iônico, sendo necessário o envio da

amostra para laboratório externo (terceirização). O cálcio ionizado é a forma ativa e de maior

importância clínica (quando comparado ao cálcio total). Vários estudos sugerem que o cálcio

ionizado é superior em identificar distúrbios do cálcio em pacientes que receberam transfusão

com sangue citratado, pacientes críticos, pacientes com doença renal crônica em estágio

avançado, hiperparatireoidismo, hipercalcemia associada ao câncer, hipocalcemia neonatal.



Ainda, somado a sua importância clínica, a dosagem de cálcio iônico é de alta demanda para os

pacientes da UTI. Sendo inviável (e oneroso) a terceirização do teste devido a urgência na

entrega dos resultados, para rápida conduta médica. A 3° empresa APIJA PRODUTOS

HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA

LTDA, inscrita no CNPJ: 02.346.952/0001-97, apresentou proposta no valor de R$ 70.205,42

(setenta mil e duzentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), perfazendo do valor anual de

R$ 842.465,00 (oitocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), sendo

desclassificada, o equipamento cotado não realiza a dosagem de cálcio iônico, sendo necessário

o envio da amostra para laboratório externo (terceirização). O cálcio ionizado é a forma ativa e

de maior importância clínica (quando comparado ao cálcio total). Vários estudos sugerem que o

cálcio ionizado é superior em identificar distúrbios do cálcio em pacientes que receberam

transfusão com sangue citratado, pacientes críticos, pacientes com doença renal crônica em

estágio avançado, hiperparatireoidismo, hipercalcemia associada ao câncer, hipocalcemia

neonatal. Ainda, somado a sua importância clínica, a dosagem de cálcio iônico é de alta

demanda para os pacientes da UTI, sendo inviável (e oneroso) a terceirização do teste devido a

urgência na entrega dos resultados, para rápida conduta médica. Julgo favorável a contratação

da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

LTDA de CNPJ n°. 04.086.552/0001-15, empresa habilitada, a mesma não concedeu desconto

solicitado, mantendo o valor de sua proposta em R$ 32.643,75 (trinta e dois mil e seiscentos e

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), perfazendo do valor total de R$ 391.725,00

(trezentos e noventa e um mil e setecentos e vinte e cinco reais), pelo período de 12 (doze)

meses, bem como atendeu aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo

esta a proposta mais vantajosa para a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG

declaro encerrada a seção de julgamento e determino que seja imediatamente dada publicidade

desta ata no site da FUNDAHC, para que querendo os interessados manifestem a intenção de

recorrer via e-mail no endereço eletrônico: marcos.dias@fundahc.com.br, e caso queiram

interpõem recurso no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir da publicação desta

ata, sob pena de preclusão. Eu, Marcos Dias da Silva, encerro a lavratura da presente ata.

Marcos Dias da Silva
Setor de Compras FUNDAHC / UFG
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