
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00073/2019)

 

     às 10:33:06 horas do dia 24/07/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00073/2019 - 2019/088/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS

PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

(PEDIÁTRICA E GERIÁTRICA), visando atender as necessidades da Administração Pública

Municipal Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho P, para pacientes com peso até 06 kg

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade.

Lote (2) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho M, para pacientes com peso de 6 até 11 kg

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:50:16:917 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 34.852,80

24/07/2019 09:12:48:793 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 43.401,60

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 40.000,00

23/07/2019 18:04:32:783 L R F BATISTA - ME  R$ 34.852,80

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 34.852,80

22/07/2019 15:54:36:058 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 32.432,00

23/07/2019 13:49:12:059 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 36.825,60

23/07/2019 18:56:59:239 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 98.640,00

19/08/2019 Página 1 de 37



anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade.

Lote (3) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho G, para pacientes com peso acima de 10

até 14 kg, Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de

umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas,

elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e

proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido,

flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com

superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de

fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no

ministério da saúde, cálculo por unidade.

Lote (4) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho EG, para pacientes com peso acima de 14

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:50:16:917 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.871,04

24/07/2019 09:12:48:793 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 27.677,52

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

23/07/2019 18:04:32:783 L R F BATISTA - ME  R$ 19.871,04

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 19.871,04

22/07/2019 15:54:36:058 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 18.234,00

23/07/2019 13:49:12:059 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 21.645,24

23/07/2019 18:56:59:239 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 63.871,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:50:16:917 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 27.870,72

24/07/2019 09:12:48:793 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 31.904,64

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 35.000,00

23/07/2019 18:04:32:783 L R F BATISTA - ME  R$ 27.870,72

23/07/2019 17:40:19:047 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 27.870,72

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 27.870,72

22/07/2019 15:54:36:058 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 25.986,00

23/07/2019 13:49:12:059 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 24.936,36

23/07/2019 18:56:59:239 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 67.843,20
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até 17 kg, Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de

umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas,

elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e

proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido,

flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com

superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de

fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no

ministério da saúde, cálculo por unidade.

Lote (5) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de 17

kg, Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade,

formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao

redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:50:16:917 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 54.132,30

24/07/2019 09:12:48:793 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 73.276,65

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 60.000,00

23/07/2019 18:04:32:783 L R F BATISTA - ME  R$ 54.132,30

23/07/2019 17:40:19:047 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 54.132,30

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 54.132,30

22/07/2019 15:54:36:058 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 52.120,00

23/07/2019 13:49:12:059 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 52.812,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:50:16:917 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 24.773,52

24/07/2019 09:12:48:793 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 29.319,12

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00

23/07/2019 18:04:32:783 L R F BATISTA - ME  R$ 24.773,52

23/07/2019 17:40:19:047 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 24.773,52

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 24.773,52

22/07/2019 15:54:36:058 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.878,00

23/07/2019 13:49:12:059 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 25.455,56
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Lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de

100 kg e cintura acima de 165 cm. Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade.

Lote (7) - Fralda descartável geriátrica tamanho EG, para pacientes com peso acima de 90

kg e cintura de 110 a 165 cm. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:52:05:215 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 32.220,00

24/07/2019 09:14:27:125 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 26.742,60

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 40.000,00

23/07/2019 17:44:40:318 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 32.220,00

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 32.220,00

22/07/2019 15:58:25:114 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 30.230,00

23/07/2019 13:51:30:879 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 22.446,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/07/2019 08:10:41:027 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 200.000,00

23/07/2019 12:07:10:297 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 211.774,50

23/07/2019 17:52:05:215 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 211.774,50

23/07/2019 18:50:22:400 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 204.120,00

24/07/2019 09:14:27:125 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 211.774,50

23/07/2019 16:27:48:873 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PROD ME  R$ 211.774,50

22/07/2019 10:12:45:034 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 211.775,50

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 250.000,00

23/07/2019 18:07:58:898 L R F BATISTA - ME  R$ 211.774,50
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Lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho EG, para pacientes com peso acima de 90

kg e cintura de 110 a 165 cm. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25%

Lote (9) - Fralda descartável geriátrica tamanho G, para pacientes com peso entre 70 até 90

kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 211.774,50

22/07/2019 15:58:25:114 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 198.760,00

23/07/2019 13:51:30:879 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 177.754,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:52:05:215 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 70.591,50

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 80.000,00

23/07/2019 18:07:58:898 L R F BATISTA - ME  R$ 70.591,50

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 70.591,50

22/07/2019 15:58:25:114 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 62.456,00

23/07/2019 13:51:30:879 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 59.251,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/07/2019 08:10:41:027 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 350.000,00

23/07/2019 12:07:10:297 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 449.773,55

23/07/2019 17:52:05:215 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 449.773,55

23/07/2019 18:50:22:400 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 440.203,00

24/07/2019 09:14:27:125 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 419.150,67

23/07/2019 16:27:48:873 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PROD ME  R$ 449.773,55

22/07/2019 10:12:45:034 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 449.773,55

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 600.000,00
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Lote (10) - Fralda descartável geriátrica tamanho G, para pacientes com peso entre 70 até

90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25%

Lote (11) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até

70 kg com cintura de 70 a 120 cm, Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL

23/07/2019 18:07:58:898 L R F BATISTA - ME  R$ 449.773,55

23/07/2019 17:44:40:318 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 449.773,55

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 449.773,55

22/07/2019 15:58:25:114 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 422.348,00

23/07/2019 13:51:30:879 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 350.249,19

23/07/2019 17:27:10:800 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 689.014,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:52:05:215 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 79.998,70

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 90.000,00

23/07/2019 18:07:58:898 L R F BATISTA - ME  R$ 79.998,70

23/07/2019 17:44:40:318 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 79.998,70

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 79.998,70

22/07/2019 15:58:25:114 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 68.987,00

23/07/2019 13:51:30:879 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 62.296,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/07/2019 08:13:34:087 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 200.000,00

23/07/2019 12:08:35:818 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 237.571,44

23/07/2019 17:53:35:260 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 237.571,44

23/07/2019 18:52:45:490 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 229.235,60
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Lote (12) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até

70 kg com cintura de 70 a 120 cm, Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25%

Lote (13) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg

com cintura de 70 a 120. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL

24/07/2019 09:15:53:923 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 228.193,62

23/07/2019 16:29:26:238 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PROD ME  R$ 237.571,44

22/07/2019 10:15:13:515 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 237.571,44

23/07/2019 18:37:48:157 MBR FERNANDES - EPP  R$ 300.000,00

23/07/2019 18:10:59:071 L R F BATISTA - ME  R$ 237.571,44

23/07/2019 17:49:04:402 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 237.571,44

23/07/2019 14:47:37:833 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 237.571,44

22/07/2019 16:01:03:540 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 224.320,00

23/07/2019 13:53:20:004 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 190.682,34

23/07/2019 17:27:39:117 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 375.112,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:53:35:260 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 79.188,96

23/07/2019 18:37:48:157 MBR FERNANDES - EPP  R$ 100.000,00

23/07/2019 18:10:59:071 L R F BATISTA - ME  R$ 79.188,96

23/07/2019 17:49:04:402 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 79.188,96

23/07/2019 14:47:37:833 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 79.188,96

22/07/2019 16:01:03:540 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 69.876,00

23/07/2019 13:53:20:004 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 63.559,56
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Lote (14) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg

com cintura de 70 a 120. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25%

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho P, para pacientes com peso até 06 kg

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/07/2019 08:13:34:087 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 100.000,00

23/07/2019 12:08:35:818 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 62.790,75

23/07/2019 17:53:35:260 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 62.790,75

23/07/2019 18:52:45:490 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 61.330,50

24/07/2019 09:15:53:923 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 59.578,20

23/07/2019 16:29:26:238 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PROD ME  R$ 62.790,75

22/07/2019 10:15:13:515 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 62.790,75

23/07/2019 18:37:48:157 MBR FERNANDES - EPP  R$ 80.000,00

23/07/2019 18:10:59:071 L R F BATISTA - ME  R$ 62.790,75

23/07/2019 17:49:04:402 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 62.790,75

23/07/2019 14:47:37:833 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 62.790,75

22/07/2019 16:01:03:540 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 55.458,00

23/07/2019 13:53:20:004 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 51.108,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 17:53:35:260 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.930,25

23/07/2019 18:37:48:157 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00

23/07/2019 18:10:59:071 L R F BATISTA - ME  R$ 20.930,25

23/07/2019 17:49:04:402 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 20.930,25

23/07/2019 14:47:37:833 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 20.930,25

22/07/2019 16:01:03:540 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 18.654,00

23/07/2019 13:53:20:004 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 17.036,35
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Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade.

Lote (2) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho M, para pacientes com peso de 6 até 11 kg

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade.

Lote (3) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho G, para pacientes com peso acima de 10

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 10:50:54:376 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 20.009,90

24/07/2019 10:50:42:967 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 20.099,89

24/07/2019 10:41:18:569 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 21.455,00

24/07/2019 10:46:42:137 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 23.150,00

24/07/2019 10:43:57:788 L R F BATISTA - ME  R$ 23.199,99

24/07/2019 10:37:08:232 MBR FERNANDES - EPP  R$ 29.969,99

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 34.852,80

23/07/2019 18:56:59:239 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 98.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 10:42:42:877 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.389,00

24/07/2019 10:41:33:216 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 12.800,00

24/07/2019 10:42:31:970 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.700,00

24/07/2019 10:41:21:603 L R F BATISTA - ME  R$ 14.999,99

24/07/2019 10:51:51:767 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 16.606,51

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 19.871,04

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

23/07/2019 18:56:59:239 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 63.871,20
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até 14 kg, Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de

umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas,

elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e

proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido,

flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com

superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de

fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no

ministério da saúde, cálculo por unidade.

Lote (4) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho EG, para pacientes com peso acima de 14

até 17 kg, Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de

umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas,

elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e

proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido,

flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com

superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de

fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no

ministério da saúde, cálculo por unidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 11:28:26:886 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.099,90

24/07/2019 11:27:52:567 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 12.000,00

24/07/2019 11:13:07:646 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 14.500,00

24/07/2019 11:15:19:223 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 19.142,78

24/07/2019 11:12:16:943 L R F BATISTA - ME  R$ 19.499,00

24/07/2019 11:12:23:231 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 24.056,83

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 27.870,72

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 35.000,00

23/07/2019 18:56:59:239 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 67.843,20

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 11:37:11:432 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 25.086,70

24/07/2019 11:31:35:005 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.300,00

24/07/2019 11:16:25:415 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 30.389,00

24/07/2019 11:13:53:446 L R F BATISTA - ME  R$ 39.990,00

24/07/2019 11:15:44:833 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 43.965,99

24/07/2019 11:12:50:386 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 50.699,52

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 54.132,30

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 60.000,00
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Lote (5) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de 17

kg, Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade,

formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao

redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade.

Lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de

100 kg e cintura acima de 165 cm. Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 12:24:14:062 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.350,00

24/07/2019 12:22:40:065 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 12.458,00

24/07/2019 11:57:05:186 L R F BATISTA - ME  R$ 16.239,00

24/07/2019 12:01:19:242 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 17.591,47

24/07/2019 11:59:20:636 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 20.909,76

23/07/2019 14:44:29:070 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 24.773,52

23/07/2019 13:49:12:059 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 25.455,56

23/07/2019 18:33:18:862 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 12:05:35:663 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.239,90

24/07/2019 12:04:07:089 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 11.400,00

24/07/2019 12:01:39:703 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 16.045,56

24/07/2019 11:59:32:658 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 20.768,80

23/07/2019 13:51:30:879 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 22.446,60

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 32.220,00

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 40.000,00

19/08/2019 Página 11 de 37



Lote (7) - Fralda descartável geriátrica tamanho EG, para pacientes com peso acima de 90

kg e cintura de 110 a 165 cm. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL

Lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho EG, para pacientes com peso acima de 90

kg e cintura de 110 a 165 cm. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25%

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 12:51:36:897 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 79.987,00

24/07/2019 12:52:09:881 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 79.990,00

24/07/2019 12:51:03:068 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 80.850,00

24/07/2019 12:37:38:285 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 85.000,00

24/07/2019 12:34:05:207 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PROD ME  R$ 92.704,50

24/07/2019 12:40:42:887 L R F BATISTA - ME  R$ 107.160,00

24/07/2019 12:32:11:597 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 107.163,00

24/07/2019 12:43:46:308 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 127.000,00

24/07/2019 12:42:00:903 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 127.064,70

24/07/2019 12:30:09:785 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 137.781,00

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 211.774,50

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 12:39:37:105 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 29.123,09

24/07/2019 12:38:53:294 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 30.000,00

24/07/2019 12:37:15:954 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 33.000,00

24/07/2019 12:33:40:097 L R F BATISTA - ME  R$ 41.999,99

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 70.591,50
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Lote (9) - Fralda descartável geriátrica tamanho G, para pacientes com peso entre 70 até 90

kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL

Lote (10) - Fralda descartável geriátrica tamanho G, para pacientes com peso entre 70 até

90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25%

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 13:19:16:860 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 158.987,00

24/07/2019 13:15:30:375 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 162.000,00

24/07/2019 13:04:56:020 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 180.866,39

24/07/2019 13:06:16:216 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PROD ME  R$ 181.823,35

24/07/2019 13:14:00:332 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 205.000,00

24/07/2019 13:09:46:701 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 208.618,37

24/07/2019 13:13:33:781 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 249.999,98

24/07/2019 13:05:40:615 L R F BATISTA - ME  R$ 249.999,99

24/07/2019 13:27:07:995 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 251.490,40

24/07/2019 13:04:26:926 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 271.395,27

24/07/2019 13:09:57:712 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 355.225,41

24/07/2019 13:04:32:483 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 418.825,30

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 449.773,55

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 600.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 13:16:26:272 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 25.987,00

24/07/2019 13:15:10:296 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 27.000,00
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Lote (11) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até

70 kg com cintura de 70 a 120 cm, Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL

Lote (12) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até

70 kg com cintura de 70 a 120 cm, Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

24/07/2019 13:05:39:092 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 35.000,00

24/07/2019 13:04:50:101 L R F BATISTA - ME  R$ 62.296,00

24/07/2019 13:09:09:876 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 63.181,95

23/07/2019 14:46:16:139 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 79.998,70

23/07/2019 18:35:37:223 MBR FERNANDES - EPP  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 13:32:15:794 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 87.690,90

24/07/2019 13:28:47:671 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 88.000,00

24/07/2019 13:22:33:779 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 98.467,11

24/07/2019 13:29:15:792 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PROD ME  R$ 98.988,10

24/07/2019 13:21:19:865 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 108.000,00

24/07/2019 13:22:44:436 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 113.575,82

24/07/2019 13:27:08:156 L R F BATISTA - ME  R$ 147.752,00

24/07/2019 13:23:57:903 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 147.752,76

24/07/2019 13:22:25:585 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 171.718,30

24/07/2019 13:24:23:294 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 226.821,30

24/07/2019 09:15:53:923 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 228.193,62

23/07/2019 18:52:45:490 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 229.235,60

23/07/2019 14:47:37:833 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 237.571,44

23/07/2019 18:37:48:157 MBR FERNANDES - EPP  R$ 300.000,00
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número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25%

Lote (13) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg

com cintura de 70 a 120. Características: composta por material macio e antialérgico,

indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL

Lote (14) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg

com cintura de 70 a 120. Características: composta por material macio e antialérgico,

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 13:34:36:620 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 28.987,90

24/07/2019 13:29:07:558 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 29.000,00

24/07/2019 13:22:05:051 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 36.500,00

24/07/2019 13:23:42:278 L R F BATISTA - ME  R$ 57.238,00

24/07/2019 13:23:04:935 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 57.238,34

23/07/2019 14:47:37:833 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 79.188,96

23/07/2019 18:37:48:157 MBR FERNANDES - EPP  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 13:53:17:676 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 24.765,99

24/07/2019 13:52:52:929 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.000,00

24/07/2019 13:53:20:202 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 25.758,81

24/07/2019 13:43:47:679 L R F BATISTA - ME  R$ 33.431,00

24/07/2019 14:04:36:036 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 37.746,92

24/07/2019 13:39:49:932 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 40.010,85

23/07/2019 13:53:20:004 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 51.108,75

23/07/2019 18:52:45:490 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 61.330,50

23/07/2019 12:08:35:818 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 62.790,75

23/07/2019 14:47:37:833 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 62.790,75

23/07/2019 16:29:26:238 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PROD ME  R$ 62.790,75

23/07/2019 17:49:04:402 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 62.790,75

23/07/2019 18:37:48:157 MBR FERNANDES - EPP  R$ 80.000,00
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indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes

nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo

de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do

líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade,

com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25%

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 24/07/2019, às 11:11:59 horas, no lote (1) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

P, para pacientes com peso até 06 kg Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 16/08/2019, às 10:07:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:07:31 horas, no lote (1) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

P, para pacientes com peso até 06 kg Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2019 13:53:33:005 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.999,00

24/07/2019 13:53:03:115 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 10.000,00

24/07/2019 13:50:53:319 L R F BATISTA - ME  R$ 10.876,00

24/07/2019 13:52:20:511 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS
EIRELI  R$ 14.407,80

23/07/2019 13:53:20:004 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  R$ 17.036,35

23/07/2019 14:47:37:833 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIR  R$ 20.930,25

23/07/2019 18:37:48:157 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00
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para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e

Parecer Técnico da Div. de Serviço Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 11:45:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 11:45:41 horas, no lote (1) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

P, para pacientes com peso até 06 kg Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 11:45:41 horas, no lote (1) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

P, para pacientes com peso até 06 kg Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO
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SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 19.728,00.

 

    No dia 24/07/2019, às 11:05:10 horas, no lote (2) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

M, para pacientes com peso de 6 até 11 kg Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 16/08/2019, às 10:09:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:09:18 horas, no lote (2) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

M, para pacientes com peso de 6 até 11 kg Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e

Parecer Técnico da Div. de Serviço Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 11:46:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 11:46:33 horas, no lote (2) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

M, para pacientes com peso de 6 até 11 kg Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de
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entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 11:46:33 horas, no lote (2) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

M, para pacientes com peso de 6 até 11 kg Características: composta por material macio e

antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 12.064,56.

 

    No dia 24/07/2019, às 11:49:45 horas, no lote (3) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

G, para pacientes com peso acima de 10 até 14 kg, Características: composta por material

macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais

antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na

absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a

umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com

identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo

de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2019, às 10:14:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:14:32 horas, no lote (3) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

G, para pacientes com peso acima de 10 até 14 kg, Características: composta por material

macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais

antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na

absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a

umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com

identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo
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de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço Social/SEMUSA,

Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.1. No dia

16/08/2019, às 11:47:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 11:47:57 horas, no lote (3) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

G, para pacientes com peso acima de 10 até 14 kg, Características: composta por material

macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais

antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na

absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a

umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com

identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo

de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o

valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 11:47:57 horas, no lote (3) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

G, para pacientes com peso acima de 10 até 14 kg, Características: composta por material

macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais

antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na

absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a

umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com

identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo

de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

11.001,60.

 

    No dia 24/07/2019, às 11:48:53 horas, no lote (4) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho
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EG, para pacientes com peso acima de 14 até 17 kg, Características: composta por material

macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais

antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na

absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a

umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com

identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo

de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2019, às 10:16:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:16:12 horas, no lote (4) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 14 até 17 kg, Características: composta por material

macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais

antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na

absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a

umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com

identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo

de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço Social/SEMUSA,

Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.1. No dia

16/08/2019, às 11:48:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 11:48:50 horas, no lote (4) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 14 até 17 kg, Características: composta por material

macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais

antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na

absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a

umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com

identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo

de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o
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atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o

valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 11:48:50 horas, no lote (4) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 14 até 17 kg, Características: composta por material

macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais

antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas

reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na

absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a

umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com

identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo

de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

25.085,70.

 

    No dia 24/07/2019, às 12:28:14 horas, no lote (5) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

XG, para pacientes com peso acima de 17 kg, Características: composta por material macio

e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 16/08/2019, às 10:16:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:16:53 horas, no lote (5) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

XG, para pacientes com peso acima de 17 kg, Características: composta por material macio

e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a
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análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e

Parecer Técnico da Div. de Serviço Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 11:49:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 11:49:46 horas, no lote (5) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

XG, para pacientes com peso acima de 17 kg, Características: composta por material macio

e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 11:49:46 horas, no lote (5) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

XG, para pacientes com peso acima de 17 kg, Características: composta por material macio

e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamentos,

com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis

para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior rapidez na absorção e melhor

distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem com identificação de procedência,

número de lote, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 12.273,12.

 

    No dia 24/07/2019, às 12:26:08 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

XG, para pacientes com peso acima de 100 kg e cintura acima de 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04
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fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2019, às 13:12:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 13:12:53 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

XG, para pacientes com peso acima de 100 kg e cintura acima de 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço Social/SEMUSA,

Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.1. No dia

16/08/2019, às 14:52:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 14:52:42 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

XG, para pacientes com peso acima de 100 kg e cintura acima de 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o

valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,
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ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 14:52:42 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

XG, para pacientes com peso acima de 100 kg e cintura acima de 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 11.169,60.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:06:15 horas, no lote (7) - Fralda descartável geriátrica tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/08/2019, às 10:17:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:17:57 horas, no lote (7) - Fralda descartável geriátrica tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço

Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais
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Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 12:01:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 12:01:44 horas, no lote (7) - Fralda descartável geriátrica tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 12:01:44 horas, no lote (7) - Fralda descartável geriátrica tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 79.947,00.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:05:15 horas, no lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes
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reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/08/2019, às 10:19:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:19:06 horas, no lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço

Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 12:03:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 12:03:06 horas, no lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.
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    No dia 16/08/2019, às 12:03:06 horas, no lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho

EG, para pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 26.649,00.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:37:09 horas, no lote (9) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/08/2019, às 10:19:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:19:58 horas, no lote (9) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço

Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº
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10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 12:04:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 12:04:41 horas, no lote (9) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 12:04:41 horas, no lote (9) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 145.458,68.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:20:36 horas, no lote (10) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade
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mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/08/2019, às 10:24:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:24:41 horas, no lote (10) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço

Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 12:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 12:08:44 horas, no lote (10) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 12:08:44 horas, no lote (10) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:
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composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 25.871,92.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:37:47 horas, no lote (11) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm,

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 16/08/2019, às 10:28:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:28:18 horas, no lote (11) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm,

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da

Div. de Serviço Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 12:10:59 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 12:10:58 horas, no lote (11) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm,

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 12:10:58 horas, no lote (11) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm,

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade. � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 86.484,34.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:52:19 horas, no lote (12) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm,

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da
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saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 16/08/2019, às 10:31:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:31:39 horas, no lote (12) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm,

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da

Div. de Serviço Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 12:12:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 12:12:10 horas, no lote (12) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm,

Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 12:12:10 horas, no lote (12) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm,
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Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato

anatômico, barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor

das pernas, 04 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com

sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel

superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície

uniforme, embalagem com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da

saúde, cálculo por unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 28.827,56.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:12:23 horas, no lote (13) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/08/2019, às 10:32:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:32:43 horas, no lote (13) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço

Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 12:13:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/08/2019, às 12:13:34 horas, no lote (13) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 12:13:34 horas, no lote (13) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 24.532,20.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:13:32 horas, no lote (14) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
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16/08/2019, às 10:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 10:33:36 horas, no lote (14) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, Analise da SEMUSA e Parecer Técnico da Div. de Serviço

Social/SEMUSA, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.1. No dia 16/08/2019, às 12:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 12:14:54 horas, no lote (14) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 16/08/2019, às 12:14:54 horas, no lote (14) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade, formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico ao redor das pernas, 04
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fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

com identificação de procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade

mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por

unidade. � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 8.177,40.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP

09.222.411/0001-04 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

13.807.868/0001-40 COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO NORTE LT

31.556.536/0001-11 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

07.094.705/0001-64 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

27.896.988/0001-75 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

05.997.927/0001-61 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES EIR

18.114.016/0001-90 REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIR

04.598.413/0003-32 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

04.383.642/0001-78 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

11.226.885/0001-68 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD ME
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