
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00296/2017)

 

     às 09:34:46 horas do dia 21/09/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

08.00296/2017 - 2017/011/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO

HOSPITALAR (ADAPTADOR DE ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO, BARAKA, CATETER E

OUTROS), visando atender à Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO: Adaptador para aspiração de

mecônio, de material policarbonato, comprimento da peça: 55 mm; extremidade de conexão

com aspirador com diâmetro externo de 8 mm e diâmetro interno de 4 mm; Extremidade de

conexão com tubo orotraqueal com diâmetro externo de 20 mm e diâmetro interno de 15

mm; orifício lateral para controle de sucção com diâmetro interno de 3 mm. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (2) - BARAKA 3 LITROS Conjunto para anestesia de Baraka; para indução anestésica

em sistema semiaberto; composto por tubo em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo,

máscara facial, balão de anestesia e válvula escape; com capacidade de 3000 ml; embalado

em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá

obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega

definitiva.

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/09/2017 10:28:59:542 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 8.760,00

19/09/2017 17:05:54:172 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 6.480,00

20/09/2017 07:55:43:442 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 6.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:48:14:462 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 11.457,00

16/09/2017 10:28:59:542 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 20.000,00

19/09/2017 17:05:54:172 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 35.456,40
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Lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO GRANDE: tendas de oxigênio

tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material atóxico acrílico

transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2 e conexões;

com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço; com circuladores de ar

de 25 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na

Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento definitivo.

Lote (4) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO MÉDIO: tendas de oxigênio tipo

capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material atóxico acrílico

transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2 e conexões;

com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço; com circuladores de ar

de 20 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na

Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento definitivo.

Lote (5) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO PEQUENO: tendas de oxigênio

tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material atóxico acrílico

transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2 e conexões;

com orifício e tampa adaptável; aberturapara encaixe do pescoço; com circuladores de ar de

15 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa;

validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento definitivo.

20/09/2017 07:55:43:442 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 19.050,00

18/09/2017 10:10:29:289 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 19.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/09/2017 10:28:59:542 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 42.020,00

19/09/2017 17:05:54:172 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 33.660,00

20/09/2017 07:55:43:442 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 67.320,00

18/09/2017 10:10:29:289 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 44.660,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:48:14:462 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 43.296,00

16/09/2017 10:28:59:542 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 37.950,00

19/09/2017 17:05:54:172 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 27.720,00

20/09/2017 07:55:43:442 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 53.900,00

18/09/2017 10:10:29:289 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 31.680,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:48:14:462 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 67.936,00

16/09/2017 10:28:59:542 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 34.100,00

26/10/2017 Página 2 de 53



Lote (6) - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO- Cateter nasal tipo óculos, adulto,

com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação

confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por

PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem

individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de

rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.

Lote (7) - CHICOTE DE COBRE PARA AR MEDICINAL: utilizado para ligação entre o

cilindro de gás e o bloco �manifold�, absorvendo pequenos problemas de elevação entre os

mesmos, respeitando as curvas de vazão do projeto. Os chicotes flexíveis podem ser

espiralados ou rígidos, sendo permitido o uso de cobre / latão ou aço inoxidável.

Lote (8) - CONJUNTO DE RESSUSCITADOR MANUAL KIT Adulto (AMBU) - Para uso em

pacientes adultos; confeccionado em silicone; máscara adulto; corpo de policarbonato

transparente cristal; coxim e conexão de paciente em silicone autoclavável; válvula anti-

reinalação autoclavável que define a inspiração e expiração do paciente; com diafragma do

tipo bico-de-pato e válvula de segurança incorporada; válvula de entrada de ar ambiente,

com válvula de segurança para reservatório de oxigênio; reservatório de oxigênio com

capacidade de 2.5 litros; extensão para alimentação do reservatório de oxigênio.

19/09/2017 17:05:54:172 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 25.740,00

20/09/2017 07:55:43:442 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 51.700,00

18/09/2017 10:10:29:289 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 27.720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 08:51:12:828 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 9.804,60

20/09/2017 02:51:27:335 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 10.558,80

16/09/2017 10:31:28:631 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 7.542,00

19/09/2017 17:11:36:520 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 6.697,30

19/09/2017 18:32:42:442 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 24.617,09

20/09/2017 09:01:56:057 L R F BATISTA - ME  R$ 4.927,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 09:01:56:057 L R F BATISTA - ME  R$ 7.545,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:51:27:335 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 57.683,65

16/09/2017 10:31:28:631 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 73.030,00

20/09/2017 09:01:56:057 L R F BATISTA - ME  R$ 55.275,00

20/09/2017 07:57:54:337 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 55.107,50
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Lote (9) - ESTETOSCÓPIO DUPLO, ADULTO/PEDIÁTRICO. Possui olivas com formato

anatômico feitas de borracha macia e anti-alérgica. O estetoscópio com dupla auscultação

(Duo Sonic) possibilita uma precisão ainda maior no que diz respeito à auscultação de

determinados ruídos em específicas parte do corpo, Ângulo das hastes - Ajustado em 15°,

Anel não-frio para maior conforto do paciente. Procedência nacional, incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no ministério da saúde ou a sua isenção. Garantia de

no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (10) - FITA MÉTRICA de 1,50 m, graduada em centímetros e milímetros

Lote (11) - FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO com corpo de metal cromado, bilha

externo e interno em policarbonato, escala de 0 a 15 por minuto, esfera inox, botão de

controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de

vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT.

Lote (12) - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO com corpo de metal cromado, bilha externo e

interno em policarbonato, escala de 0 a 15 por minuto, esfera inox, botão de controle de

fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo

agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:51:27:335 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 25.454,00

16/09/2017 10:31:28:631 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 32.500,00

19/09/2017 17:11:36:520 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 23.400,00

20/09/2017 07:57:54:337 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 20.605,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:51:27:335 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.871,00

16/09/2017 10:31:28:631 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.000,00

19/09/2017 17:11:36:520 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.160,00

20/09/2017 09:01:56:057 L R F BATISTA - ME  R$ 2.505,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 15.070,00

20/09/2017 08:46:34:055 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 60.000,00

16/09/2017 10:34:24:675 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 17.810,00

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 20.147,22

20/09/2017 09:04:00:304 L R F BATISTA - ME  R$ 15.023,00

20/09/2017 08:00:36:727 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 15.015,20

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (13) - FRASCO DE ASPIRAÇÃO PARA VACUÔMETRO 400 a 500 ml - frasco de

aspiração para o vacuômetro de policloreto de vinila (pcv) de 400 a 500ml.compativel com a

válvula do vacuômetro.

Lote (14) - KIT COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO Kit completo com 1 fluxômetro, 1

umidificador e 1 válvula para ar comprimido. Válvula completa de ar comprimido em metal

cromado, rosca de entrada universal, fluxômetro de 0 a 15l por minuto. Umidificador

completo de oxigênio composto de tampa, corpo de nylon, frasco de plástico 250ml com

nível máximo/mínimo, na cor amarelo.Fabricante/Marca/Modelo.

Lote (15) - KIT COMPLETO PARA OXIGÊNIO Kit completo com 1 fluxômetro, 1 umidificador

e 1 válvula para oxigênio. Válvula completa de oxigênio 1012 em metal cromado, rosca de

entrada universal,fluxômetro de 0 a 15l por minuto. Umidificador completo de oxigênio

composto de tampa, corpo de nylon, frasco de plástico 250ml com nível máximo/mínimo, na

cor verde. Fabricante/Marca/Modelo

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.484,80

20/09/2017 08:46:34:055 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 39.000,00

16/09/2017 10:34:24:675 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 21.840,00

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 17.342,64

20/09/2017 09:04:00:304 L R F BATISTA - ME  R$ 13.700,00

20/09/2017 08:00:36:727 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 13.580,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 27.897,00

20/09/2017 08:46:34:055 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 27.898,70

16/09/2017 10:34:24:675 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 39.610,00

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 31.181,40

20/09/2017 08:00:36:727 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 27.880,00

18/09/2017 10:14:59:605 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 27.898,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 39.032,55

16/09/2017 10:34:24:675 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 67.570,00

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 61.335,00

20/09/2017 08:00:36:727 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 35.815,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 40.702,95

16/09/2017 10:34:24:675 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 64.525,00

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 61.335,00
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Lote (16) -  MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA com sistema de

"Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga datamanho adulto, confeccionada em

vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-o-queixo, assegurando conforto e

visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do

paciente. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%,

31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta

performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de

comprimento com conector universal.

Lote (17) -  MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA com sistema de

"Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alongada tamanho infantil, confeccionada em

vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-o-queixo, assegurando conforto e

visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do

paciente. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%,

31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta

performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de

comprimento com conector universal.

Lote (18) - MASCARA INFANTIL  PARA NEBULIZADOR confeccionada em material plástico

resistente, com micro nebolizador, extenção  com conector para ar comprimido. o produto

deve trazer impresso as seguintes informações: procedência do produto, data de fabricação,

validade número do lote e registro na ANVISA.

Lote (19) - MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº 00. Máscara facial; em silicone,

transparente; anatômico, sem rebarbas autoclaváveis; tamanho neonatal, número 00; a

20/09/2017 08:00:36:727 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 31.320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.329,90

19/09/2017 18:42:48:347 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 9.660,00

20/09/2017 08:04:01:565 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 7.475,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.451,85

19/09/2017 18:42:48:347 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 8.190,00

20/09/2017 08:04:01:565 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 4.446,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 08:56:42:316 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 7.968,60

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.009,68

19/09/2017 18:42:48:347 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 4.924,80

20/09/2017 08:04:01:565 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 4.719,60
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apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente, acondicionado em material

apropriado que garanta a integridade do produto. Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 1 (um) ano.

Lote (20) - MASCARA PARA USO ADULTO  PARA NEBULIZADOR confeccionada em

material plástico resistente, com micro nebolizador, extenção  com conector para ar

comprimido. o produto deve trazer impresso as seguintes informações: procedência do

produto, data de fabricação, validade número do lote e registro na ANVISA.

Lote (21) - ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO  em material acrílico ou similar sem

rebarbas,atoxico, com adaptação confortável ao rosto e protetor lateral, embalado em

material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto devera obedecer

a legislação atual vigente.

Lote (22) - PORTA AGULHA DE HEANEY: Porta agulha de Heaney curvo 20 cm, em aço

inoxidável. Com registro ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (23) - RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL: Em silicone translúcido de alta

qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo POP OFF. Válvula unidirecional

transparente, com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o reanimador na mão

do operador. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial recém-nato de

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.003,45

19/09/2017 18:42:48:347 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.400,00

20/09/2017 08:04:01:565 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 5.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 08:58:53:504 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 7.129,80

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 11.640,24

19/09/2017 18:42:48:347 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 4.406,40

21/09/2017 08:58:07:201 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 4.186,08

20/09/2017 08:04:01:565 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 4.222,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:00:54:890 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.796,00

19/09/2017 09:52:15:664 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.540,00

21/09/2017 09:00:25:434 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 4.120,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 09:52:15:664 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 46.620,00
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silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1,com

formato anatômico e excelente vedação. Apresentar catálogo e registro da ANVISA.

Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (24) - TAMPA PARA MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO - tampa completa para

macronebulizador de oxigênio, na cor Verde, com conexão de entrada para fluxômetro de

oxigênio, conexão de saída para traqueia de silicone ou pvc, rosca de adaptação para copo

graduado e kit Injetor para umidificacao de oxigênio. As tampas deverão ser compatíveis

com copos e traqueias de macronebulizadores de oxigênio adulto existentes na instituicao.

Lote (25) - TOMADA DUPLA (Y) PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL com conexão de

entrada rosqueável padrão ABNT na cor amarela, saída rosqueável padrão ABNT com

válvula de duplo estágio, nipples e sede em latão cromado e identificação do fluído.

Lote (26) - TOMADA DUPLA (Y) PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, com conexão de entrada

rosqueável padrão ABNT na cor verde, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo

estágio, nipples e sede em latão cromado e identificação do fluído.

Lote (27) - UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO: Umidificador de oxigênio; frasco plástico de 250

ml; com marcação de nível máximo e mínimo composto de tampa plástica, resistente, com

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:00:54:890 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 30.000,00

19/09/2017 09:52:15:664 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 32.700,00

18/09/2017 10:20:05:790 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 51.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:00:54:890 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.968,90

19/09/2017 09:52:15:664 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 8.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:00:54:890 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.365,00

20/09/2017 08:47:35:984 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 10.000,00

19/09/2017 09:52:15:664 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 9.500,00

21/09/2017 09:01:42:483 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 7.380,00

18/09/2017 10:20:05:790 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:04:09:091 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.702,00

16/09/2017 10:43:57:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 8.800,00

21/09/2017 09:03:01:180 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 4.294,80
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rosca em metal, adaptável a saída de fluxômetro de oxigênio; em PVC; acondicionado em

embalagem que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislação

atual vigente. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (28) - VACUOMETRO COMPLETO � vacuometro - aspirador para uso em rede de

vácuocaracteristicas: manômetro com faixa minima de 0 a 30 pol hg; controle de aspiração;

frasco graduado em policarbonato de 400 ou 500 ml; bóia de segurança. O equipamento

deverá ser acompanhado por manuais de operação e de serviço em língua portuguesa.

Prazo de garantia de 12 meses a partir da data de instalação. Copia do registro ou

certificado de isenção junto a ANVISA.

Lote (29) - VÁLVULA REGULADORA para cilindro de Ar Comprimido Medicinal: escala de

pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à 315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída

em metal cromado com rosca de entrada universal; manômetro em aço; saída do gás

calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de entrada e saída, conforme normas ABNT

Lote (30) - VÁLVULA REGULADORA para cilindro de Oxigênio Medicinal: escala de pressão

do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à 315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída em metal

cromado com rosca de entrada universal; manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 +

0,3Kgf/cm², conexões de entrada e saída, conforme normas ABNT

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:04:09:091 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 27.859,14

16/09/2017 10:43:57:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 39.150,00

20/09/2017 08:19:17:789 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 27.405,00

18/09/2017 10:32:57:777 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 28.188,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:04:09:091 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.046,04

16/09/2017 10:43:57:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 15.204,00

20/09/2017 08:19:17:789 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 10.920,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:04:09:091 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 36.330,56

16/09/2017 10:43:57:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 55.272,00

21/09/2017 09:04:47:252 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 138.096,50

20/09/2017 08:19:17:789 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 38.220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 03:04:09:091 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 31.325,30

16/09/2017 10:43:57:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 55.100,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO: Adaptador para aspiração de

mecônio, de material policarbonato, comprimento da peça: 55 mm; extremidade de conexão

com aspirador com diâmetro externo de 8 mm e diâmetro interno de 4 mm; Extremidade de

conexão com tubo orotraqueal com diâmetro externo de 20 mm e diâmetro interno de 15

mm; orifício lateral para controle de sucção com diâmetro interno de 3 mm. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (2) - BARAKA 3 LITROS Conjunto para anestesia de Baraka; para indução anestésica

em sistema semiaberto; composto por tubo em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo,

máscara facial, balão de anestesia e válvula escape; com capacidade de 3000 ml; embalado

em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá

obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega

definitiva.

Lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO GRANDE: tendas de oxigênio

tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material atóxico acrílico

transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2 e conexões;

com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço; com circuladores de ar

de 25 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na

Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento definitivo.

21/09/2017 09:05:19:215 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 133.869,06

20/09/2017 08:19:17:789 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 34.010,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:03:07:961 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.650,00

21/09/2017 10:02:47:653 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 3.799,00

21/09/2017 09:50:04:023 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 6.425,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 02:48:14:462 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 11.457,00

21/09/2017 09:48:51:229 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 18.959,00

21/09/2017 09:48:37:953 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 18.960,00

18/09/2017 10:10:29:289 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 19.000,00

19/09/2017 17:05:54:172 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 35.456,40

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 09:42:28:999 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 33.650,00
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Lote (4) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO MÉDIO: tendas de oxigênio tipo

capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material atóxico acrílico

transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2 e conexões;

com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço; com circuladores de ar

de 20 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na

Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento definitivo.

Lote (5) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO PEQUENO: tendas de oxigênio

tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material atóxico acrílico

transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2 e conexões;

com orifício e tampa adaptável; aberturapara encaixe do pescoço; com circuladores de ar de

15 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa;

validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento definitivo.

Lote (6) - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO- Cateter nasal tipo óculos, adulto,

com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação

confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por

PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem

individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de

rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.

19/09/2017 17:05:54:172 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 33.660,00

18/09/2017 10:10:29:289 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 44.660,00

20/09/2017 07:55:43:442 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 67.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 17:05:54:172 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 27.720,00

21/09/2017 09:56:17:844 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 28.512,00

21/09/2017 10:05:10:700 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 37.720,00

21/09/2017 10:04:17:779 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 37.730,00

21/09/2017 09:56:23:540 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 37.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:07:07:497 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 24.948,00

21/09/2017 10:07:14:680 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 25.079,00

21/09/2017 10:04:01:198 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 34.090,00

20/09/2017 07:55:43:442 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 51.700,00

21/09/2017 09:57:00:924 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 59.444,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 09:01:56:057 L R F BATISTA - ME  R$ 4.927,00

26/10/2017 Página 11 de 53



Lote (7) - CHICOTE DE COBRE PARA AR MEDICINAL: utilizado para ligação entre o

cilindro de gás e o bloco �manifold�, absorvendo pequenos problemas de elevação entre os

mesmos, respeitando as curvas de vazão do projeto. Os chicotes flexíveis podem ser

espiralados ou rígidos, sendo permitido o uso de cobre / latão ou aço inoxidável.

Lote (8) - CONJUNTO DE RESSUSCITADOR MANUAL KIT Adulto (AMBU) - Para uso em

pacientes adultos; confeccionado em silicone; máscara adulto; corpo de policarbonato

transparente cristal; coxim e conexão de paciente em silicone autoclavável; válvula anti-

reinalação autoclavável que define a inspiração e expiração do paciente; com diafragma do

tipo bico-de-pato e válvula de segurança incorporada; válvula de entrada de ar ambiente,

com válvula de segurança para reservatório de oxigênio; reservatório de oxigênio com

capacidade de 2.5 litros; extensão para alimentação do reservatório de oxigênio.

Lote (9) - ESTETOSCÓPIO DUPLO, ADULTO/PEDIÁTRICO. Possui olivas com formato

anatômico feitas de borracha macia e anti-alérgica. O estetoscópio com dupla auscultação

(Duo Sonic) possibilita uma precisão ainda maior no que diz respeito à auscultação de

determinados ruídos em específicas parte do corpo, Ângulo das hastes - Ajustado em 15°,

Anel não-frio para maior conforto do paciente. Procedência nacional, incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no ministério da saúde ou a sua isenção. Garantia de

no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO.

21/09/2017 10:29:51:098 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.695,00

21/09/2017 10:11:04:486 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 6.696,99

19/09/2017 17:11:36:520 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 6.697,30

20/09/2017 02:51:27:335 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 10.558,80

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 09:01:56:057 L R F BATISTA - ME  R$ 7.545,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:39:09:046 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 50.580,00

21/09/2017 10:37:00:908 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 50.750,00

21/09/2017 10:14:08:054 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 55.274,99

20/09/2017 09:01:56:057 L R F BATISTA - ME  R$ 55.275,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 07:57:54:337 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 20.605,00

21/09/2017 10:29:38:478 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 22.276,80

19/09/2017 17:11:36:520 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 23.400,00

16/09/2017 10:31:28:631 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 32.500,00
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Lote (10) - FITA MÉTRICA de 1,50 m, graduada em centímetros e milímetros

Lote (11) - FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO com corpo de metal cromado, bilha

externo e interno em policarbonato, escala de 0 a 15 por minuto, esfera inox, botão de

controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de

vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT.

Lote (12) - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO com corpo de metal cromado, bilha externo e

interno em policarbonato, escala de 0 a 15 por minuto, esfera inox, botão de controle de

fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo

agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT.

Lote (13) - FRASCO DE ASPIRAÇÃO PARA VACUÔMETRO 400 a 500 ml - frasco de

aspiração para o vacuômetro de policloreto de vinila (pcv) de 400 a 500ml.compativel com a

válvula do vacuômetro.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:54:18:442 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.660,00

21/09/2017 10:54:03:023 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.663,00

21/09/2017 10:52:28:286 L R F BATISTA - ME  R$ 1.670,00

21/09/2017 10:41:33:165 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.511,60

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:37:00:737 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 14.000,00

21/09/2017 10:37:17:718 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 14.489,00

21/09/2017 10:28:02:123 L R F BATISTA - ME  R$ 15.000,00

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 15.070,00

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 20.147,22

20/09/2017 08:46:34:055 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:53:51:629 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 12.997,60

21/09/2017 10:45:16:976 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 13.399,90

21/09/2017 11:06:32:746 L R F BATISTA - ME  R$ 13.484,79

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.484,80

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 17.342,64

20/09/2017 08:46:34:055 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 39.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:54:17:273 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 21.999,70

21/09/2017 10:51:58:085 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 24.174,00

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 27.897,00
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Lote (14) - KIT COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO Kit completo com 1 fluxômetro, 1

umidificador e 1 válvula para ar comprimido. Válvula completa de ar comprimido em metal

cromado, rosca de entrada universal, fluxômetro de 0 a 15l por minuto. Umidificador

completo de oxigênio composto de tampa, corpo de nylon, frasco de plástico 250ml com

nível máximo/mínimo, na cor amarelo.Fabricante/Marca/Modelo.

Lote (15) - KIT COMPLETO PARA OXIGÊNIO Kit completo com 1 fluxômetro, 1 umidificador

e 1 válvula para oxigênio. Válvula completa de oxigênio 1012 em metal cromado, rosca de

entrada universal,fluxômetro de 0 a 15l por minuto. Umidificador completo de oxigênio

composto de tampa, corpo de nylon, frasco de plástico 250ml com nível máximo/mínimo, na

cor verde. Fabricante/Marca/Modelo

Lote (16) -  MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA com sistema de

"Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga datamanho adulto, confeccionada em

vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-o-queixo, assegurando conforto e

visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do

paciente. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%,

31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta

performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de

comprimento com conector universal.

20/09/2017 08:46:34:055 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 27.898,70

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 31.181,40

16/09/2017 10:34:24:675 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 39.610,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 08:00:36:727 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 35.815,00

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 39.032,55

21/09/2017 10:47:40:019 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 61.300,00

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 61.335,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 08:00:36:727 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 31.320,00

20/09/2017 02:54:41:828 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 40.702,95

19/09/2017 17:20:04:667 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 61.335,00

16/09/2017 10:34:24:675 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 64.525,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.329,90

20/09/2017 08:04:01:565 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 7.475,00

19/09/2017 18:42:48:347 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 9.660,00
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Lote (17) -  MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA com sistema de

"Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alongada tamanho infantil, confeccionada em

vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-o-queixo, assegurando conforto e

visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do

paciente. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%,

31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta

performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de

comprimento com conector universal.

Lote (18) - MASCARA INFANTIL  PARA NEBULIZADOR confeccionada em material plástico

resistente, com micro nebolizador, extenção  com conector para ar comprimido. o produto

deve trazer impresso as seguintes informações: procedência do produto, data de fabricação,

validade número do lote e registro na ANVISA.

Lote (19) - MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº 00. Máscara facial; em silicone,

transparente; anatômico, sem rebarbas autoclaváveis; tamanho neonatal, número 00; a

apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente, acondicionado em material

apropriado que garanta a integridade do produto. Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 1 (um) ano.

Lote (20) - MASCARA PARA USO ADULTO  PARA NEBULIZADOR confeccionada em

material plástico resistente, com micro nebolizador, extenção  com conector para ar

comprimido. o produto deve trazer impresso as seguintes informações: procedência do

produto, data de fabricação, validade número do lote e registro na ANVISA.

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 08:04:01:565 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 4.446,00

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.451,85

19/09/2017 18:42:48:347 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 8.190,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:11:36:165 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 4.269,99

21/09/2017 12:11:30:101 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 4.289,00

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.009,68

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 02:58:01:606 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.003,45

19/09/2017 18:42:48:347 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.400,00

20/09/2017 08:04:01:565 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 5.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:32:30:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.390,00

21/09/2017 11:31:43:024 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 3.978,00
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Lote (21) - ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO  em material acrílico ou similar sem

rebarbas,atoxico, com adaptação confortável ao rosto e protetor lateral, embalado em

material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto devera obedecer

a legislação atual vigente.

Lote (22) - PORTA AGULHA DE HEANEY: Porta agulha de Heaney curvo 20 cm, em aço

inoxidável. Com registro ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (23) - RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL: Em silicone translúcido de alta

qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo POP OFF. Válvula unidirecional

transparente, com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o reanimador na mão

do operador. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial recém-nato de

silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1,com

formato anatômico e excelente vedação. Apresentar catálogo e registro da ANVISA.

Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (24) - TAMPA PARA MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO - tampa completa para

macronebulizador de oxigênio, na cor Verde, com conexão de entrada para fluxômetro de

oxigênio, conexão de saída para traqueia de silicone ou pvc, rosca de adaptação para copo

graduado e kit Injetor para umidificacao de oxigênio. As tampas deverão ser compatíveis

com copos e traqueias de macronebulizadores de oxigênio adulto existentes na instituicao.

Lote (25) - TOMADA DUPLA (Y) PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL com conexão de

entrada rosqueável padrão ABNT na cor amarela, saída rosqueável padrão ABNT com

válvula de duplo estágio, nipples e sede em latão cromado e identificação do fluído.

21/09/2017 11:27:25:611 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:32:11:364 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.400,00

21/09/2017 11:31:08:957 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 09:52:15:664 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 46.620,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:55:30:101 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 29.500,00

21/09/2017 11:54:40:564 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 29.700,00

18/09/2017 10:20:05:790 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 51.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 03:00:54:890 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.968,90

19/09/2017 09:52:15:664 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 8.125,00
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Lote (26) - TOMADA DUPLA (Y) PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, com conexão de entrada

rosqueável padrão ABNT na cor verde, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo

estágio, nipples e sede em latão cromado e identificação do fluído.

Lote (27) - UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO: Umidificador de oxigênio; frasco plástico de 250

ml; com marcação de nível máximo e mínimo composto de tampa plástica, resistente, com

rosca em metal, adaptável a saída de fluxômetro de oxigênio; em PVC; acondicionado em

embalagem que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislação

atual vigente. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (28) - VACUOMETRO COMPLETO � vacuometro - aspirador para uso em rede de

vácuocaracteristicas: manômetro com faixa minima de 0 a 30 pol hg; controle de aspiração;

frasco graduado em policarbonato de 400 ou 500 ml; bóia de segurança. O equipamento

deverá ser acompanhado por manuais de operação e de serviço em língua portuguesa.

Prazo de garantia de 12 meses a partir da data de instalação. Copia do registro ou

certificado de isenção junto a ANVISA.

Lote (29) - VÁLVULA REGULADORA para cilindro de Ar Comprimido Medicinal: escala de

pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à 315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída

em metal cromado com rosca de entrada universal; manômetro em aço; saída do gás

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:29:53:293 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.000,00

21/09/2017 12:19:10:967 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 6.300,00

19/09/2017 09:52:15:664 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 9.500,00

20/09/2017 08:47:35:984 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 03:04:09:091 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.702,00

16/09/2017 10:43:57:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 8.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:24:14:607 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 23.490,00

21/09/2017 12:30:25:342 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 24.116,40

21/09/2017 12:24:04:105 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 25.052,00

21/09/2017 12:16:18:874 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 27.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:38:18:310 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 10.752,00

21/09/2017 12:46:35:669 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 11.415,43

21/09/2017 12:36:53:232 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 13.000,00

26/10/2017 Página 17 de 53



calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de entrada e saída, conforme normas ABNT

Lote (30) - VÁLVULA REGULADORA para cilindro de Oxigênio Medicinal: escala de pressão

do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à 315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída em metal

cromado com rosca de entrada universal; manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 +

0,3Kgf/cm², conexões de entrada e saída, conforme normas ABNT

 

    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 21/09/2017, às 10:04:15 horas, no lote (1) - ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE

MECÔNIO: Adaptador para aspiração de mecônio, de material policarbonato, comprimento

da peça: 55 mm; extremidade de conexão com aspirador com diâmetro externo de 8 mm e

diâmetro interno de 4 mm; Extremidade de conexão com tubo orotraqueal com diâmetro

externo de 20 mm e diâmetro interno de 15 mm; orifício lateral para controle de sucção com

diâmetro interno de 3 mm. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:01:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:01:44 horas, no lote (1) - ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE

MECÔNIO: Adaptador para aspiração de mecônio, de material policarbonato, comprimento

da peça: 55 mm; extremidade de conexão com aspirador com diâmetro externo de 8 mm e

diâmetro interno de 4 mm; Extremidade de conexão com tubo orotraqueal com diâmetro

externo de 20 mm e diâmetro interno de 15 mm; orifício lateral para controle de sucção com

diâmetro interno de 3 mm. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a

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

Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:47:11:405 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 32.928,00

21/09/2017 12:46:57:526 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 34.100,00

16/09/2017 10:43:57:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 55.272,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:34:54:080 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  R$ 31.320,00

20/09/2017 03:04:09:091 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 31.325,30

16/09/2017 10:43:57:062 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 55.100,00
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exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30

minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº

10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 06/10/2017, às 10:17:37 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:17:37 horas, no lote (1) - ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE

MECÔNIO: Adaptador para aspiração de mecônio, de material policarbonato, comprimento

da peça: 55 mm; extremidade de conexão com aspirador com diâmetro externo de 8 mm e

diâmetro interno de 4 mm; Extremidade de conexão com tubo orotraqueal com diâmetro

externo de 20 mm e diâmetro interno de 15 mm; orifício lateral para controle de sucção com

diâmetro interno de 3 mm. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: POR

ERRO DE DIGITAÇÃO. No dia 06/10/2017, às 10:18:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:18:25 horas, no lote (1) - ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE

MECÔNIO: Adaptador para aspiração de mecônio, de material policarbonato, comprimento

da peça: 55 mm; extremidade de conexão com aspirador com diâmetro externo de 8 mm e

diâmetro interno de 4 mm; Extremidade de conexão com tubo orotraqueal com diâmetro

externo de 20 mm e diâmetro interno de 15 mm; orifício lateral para controle de sucção com

diâmetro interno de 3 mm. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a

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

Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo

exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30

minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº

10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:18:25 horas, no lote (1) - ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE

MECÔNIO: Adaptador para aspiração de mecônio, de material policarbonato, comprimento

da peça: 55 mm; extremidade de conexão com aspirador com diâmetro externo de 8 mm e

diâmetro interno de 4 mm; Extremidade de conexão com tubo orotraqueal com diâmetro

externo de 20 mm e diâmetro interno de 15 mm; orifício lateral para controle de sucção com

diâmetro interno de 3 mm. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a

empresa GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$

3.649,80 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:51:30 horas, no lote (2) - BARAKA 3 LITROS Conjunto para

anestesia de Baraka; para indução anestésica em sistema semiaberto; composto por tubo

em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo, máscara facial, balão de anestesia e válvula

escape; com capacidade de 3000 ml; embalado em material que garanta a integridade do

26/10/2017 Página 19 de 53



produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:02:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:02:25 horas, no lote (2) - BARAKA 3 LITROS Conjunto para

anestesia de Baraka; para indução anestésica em sistema semiaberto; composto por tubo

em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo, máscara facial, balão de anestesia e válvula

escape; com capacidade de 3000 ml; embalado em material que garanta a integridade do

produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

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

prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o

manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 24/10/2017, às 10:35:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/10/2017, às 10:35:13 horas, no lote (2) - BARAKA 3 LITROS Conjunto para

anestesia de Baraka; para indução anestésica em sistema semiaberto; composto por tubo

em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo, máscara facial, balão de anestesia e válvula

escape; com capacidade de 3000 ml; embalado em material que garanta a integridade do

produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 25/10/2017, às 16:03:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 16:03:18 horas, no lote (2) - BARAKA 3 LITROS Conjunto para

anestesia de Baraka; para indução anestésica em sistema semiaberto; composto por tubo

em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo, máscara facial, balão de anestesia e válvula

escape; com capacidade de 3000 ml; embalado em material que garanta a integridade do

produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

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

prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o

manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 25/10/2017, às 16:03:18 horas, no lote (2) - BARAKA 3 LITROS Conjunto para
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anestesia de Baraka; para indução anestésica em sistema semiaberto; composto por tubo

em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo, máscara facial, balão de anestesia e válvula

escape; com capacidade de 3000 ml; embalado em material que garanta a integridade do

produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. - a empresa PPS PRODUTOS

PARA SAUDE LTDA com o valor R$ 18.959,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:53:59 horas, no lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO GRANDE: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de

recém-nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com

entrada para O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura

para encaixe do pescoço; com circuladores de ar de 25 cm de diâmetro; o produto deverá

obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após

a data do recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/09/2017, às 16:08:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/09/2017, às 16:08:41 horas, no lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO GRANDE: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de

recém-nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com

entrada para O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura

para encaixe do pescoço; com circuladores de ar de 25 cm de diâmetro; o produto deverá

obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após

a data do recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

EPP. No dia 26/09/2017, às 08:47:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 08:47:56 horas, no lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO GRANDE: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de

recém-nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com

entrada para O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura

para encaixe do pescoço; com circuladores de ar de 25 cm de diâmetro; o produto deverá

obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após

a data do recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor: ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ME. No dia 27/09/2017, às 09:00:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/09/2017, às 09:00:31 horas, no lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO GRANDE: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de
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recém-nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com

entrada para O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura

para encaixe do pescoço; com circuladores de ar de 25 cm de diâmetro; o produto deverá

obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após

a data do recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME.

No dia 28/09/2017, às 09:08:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO GRANDE: tendas de

oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material atóxico

acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2 e

conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço; com

circuladores de ar de 25 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento

definitivo. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:11:08 horas, no lote (4) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO MÉDIO: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-

nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para

O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do

pescoço; com circuladores de ar de 20 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do

recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017,

às 11:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 11:10:33 horas, no lote (4) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO MÉDIO: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-

nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para

O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do

pescoço; com circuladores de ar de 20 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do

recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o

fornecedor: ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME. No dia

06/10/2017, às 10:03:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:03:02 horas, no lote (4) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO MÉDIO: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-

nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para
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O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do

pescoço; com circuladores de ar de 20 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do

recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é

imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei

nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:03:02 horas, no lote (4) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO MÉDIO: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-

nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para

O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do

pescoço; com circuladores de ar de 20 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do

recebimento definitivo. - a empresa ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES

EIRELI - ME com o valor R$ 28.512,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:25:57 horas, no lote (5) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO PEQUENO: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de

recém-nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com

entrada para O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável;

aberturapara encaixe do pescoço; com circuladores de ar de 15 cm de diâmetro; o produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um)

ano após a data do recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:03:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:03:26 horas, no lote (5) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO PEQUENO: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de

recém-nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com

entrada para O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável;

aberturapara encaixe do pescoço; com circuladores de ar de 15 cm de diâmetro; o produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um)

ano após a data do recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,

Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.
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    No dia 06/10/2017, às 10:03:26 horas, no lote (5) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL

TAMANHO PEQUENO: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de

recém-nascidos, em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com

entrada para O2 e saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável;

aberturapara encaixe do pescoço; com circuladores de ar de 15 cm de diâmetro; o produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um)

ano após a data do recebimento definitivo. - a empresa ALPHAMEDI COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 24.948,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:33:36 horas, no lote (6) - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS

ADULTO- Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em

PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da

cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause

ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico,

contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:04:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:04:30 horas, no lote (6) - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS

ADULTO- Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em

PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da

cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause

ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico,

contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos,

sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº

10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 06/10/2017, às 10:19:17 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:19:17 horas, no lote (6) - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS

ADULTO- Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em

PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da

cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause

ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico,

contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: ERRO DE

DIGITAÇÃO. No dia 06/10/2017, às 10:19:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2017, às 10:19:56 horas, no lote (6) - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS

ADULTO- Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em

PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da

cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause

ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico,

contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos,

sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº

10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:19:56 horas, no lote (6) - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS

ADULTO- Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em

PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da

cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause

ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico,

contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. - a empresa

L R F BATISTA - ME com o valor R$ 4.877,16 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:47:13 horas, no lote (7) - CHICOTE DE COBRE PARA AR

MEDICINAL: utilizado para ligação entre o cilindro de gás e o bloco �manifold�, absorvendo

pequenos problemas de elevação entre os mesmos, respeitando as curvas de vazão do

projeto. Os chicotes flexíveis podem ser espiralados ou rígidos, sendo permitido o uso de

cobre / latão ou aço inoxidável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/10/2017, às 10:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:05:44 horas, no lote (7) - CHICOTE DE COBRE PARA AR

MEDICINAL: utilizado para ligação entre o cilindro de gás e o bloco �manifold�, absorvendo

pequenos problemas de elevação entre os mesmos, respeitando as curvas de vazão do

projeto. Os chicotes flexíveis podem ser espiralados ou rígidos, sendo permitido o uso de

cobre / latão ou aço inoxidável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa

e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é

imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei

nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:05:44 horas, no lote (7) - CHICOTE DE COBRE PARA AR

MEDICINAL: utilizado para ligação entre o cilindro de gás e o bloco �manifold�, absorvendo
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pequenos problemas de elevação entre os mesmos, respeitando as curvas de vazão do

projeto. Os chicotes flexíveis podem ser espiralados ou rígidos, sendo permitido o uso de

cobre / latão ou aço inoxidável. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 7.545,00

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:40:28 horas, no lote (8) - CONJUNTO DE RESSUSCITADOR

MANUAL KIT Adulto (AMBU) - Para uso em pacientes adultos; confeccionado em silicone;

máscara adulto; corpo de policarbonato transparente cristal; coxim e conexão de paciente

em silicone autoclavável; válvula anti-reinalação autoclavável que define a inspiração e

expiração do paciente; com diafragma do tipo bico-de-pato e válvula de segurança

incorporada; válvula de entrada de ar ambiente, com válvula de segurança para reservatório

de oxigênio; reservatório de oxigênio com capacidade de 2.5 litros; extensão para

alimentação do reservatório de oxigênio. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 06/10/2017, às 10:20:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:20:44 horas, no lote (8) - CONJUNTO DE RESSUSCITADOR

MANUAL KIT Adulto (AMBU) - Para uso em pacientes adultos; confeccionado em silicone;

máscara adulto; corpo de policarbonato transparente cristal; coxim e conexão de paciente

em silicone autoclavável; válvula anti-reinalação autoclavável que define a inspiração e

expiração do paciente; com diafragma do tipo bico-de-pato e válvula de segurança

incorporada; válvula de entrada de ar ambiente, com válvula de segurança para reservatório

de oxigênio; reservatório de oxigênio com capacidade de 2.5 litros; extensão para

alimentação do reservatório de oxigênio. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,

Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:20:44 horas, no lote (8) - CONJUNTO DE RESSUSCITADOR

MANUAL KIT Adulto (AMBU) - Para uso em pacientes adultos; confeccionado em silicone;

máscara adulto; corpo de policarbonato transparente cristal; coxim e conexão de paciente

em silicone autoclavável; válvula anti-reinalação autoclavável que define a inspiração e

expiração do paciente; com diafragma do tipo bico-de-pato e válvula de segurança

incorporada; válvula de entrada de ar ambiente, com válvula de segurança para reservatório

de oxigênio; reservatório de oxigênio com capacidade de 2.5 litros; extensão para

alimentação do reservatório de oxigênio. - a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE

LTDA com o valor R$ 50.578,30 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:45:41 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO DUPLO,

26/10/2017 Página 26 de 53



ADULTO/PEDIÁTRICO. Possui olivas com formato anatômico feitas de borracha macia e

anti-alérgica. O estetoscópio com dupla auscultação (Duo Sonic) possibilita uma precisão

ainda maior no que diz respeito à auscultação de determinados ruídos em específicas parte

do corpo, Ângulo das hastes - Ajustado em 15°, Anel não-frio para maior conforto do

paciente. Procedência nacional, incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

ministério da saúde ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos

os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:21:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:21:10 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO DUPLO,

ADULTO/PEDIÁTRICO. Possui olivas com formato anatômico feitas de borracha macia e

anti-alérgica. O estetoscópio com dupla auscultação (Duo Sonic) possibilita uma precisão

ainda maior no que diz respeito à auscultação de determinados ruídos em específicas parte

do corpo, Ângulo das hastes - Ajustado em 15°, Anel não-frio para maior conforto do

paciente. Procedência nacional, incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

ministério da saúde ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos

os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -

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

seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e

motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:21:10 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO DUPLO,

ADULTO/PEDIÁTRICO. Possui olivas com formato anatômico feitas de borracha macia e

anti-alérgica. O estetoscópio com dupla auscultação (Duo Sonic) possibilita uma precisão

ainda maior no que diz respeito à auscultação de determinados ruídos em específicas parte

do corpo, Ângulo das hastes - Ajustado em 15°, Anel não-frio para maior conforto do

paciente. Procedência nacional, incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

ministério da saúde ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos

os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -

a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R$ 20.605,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:55:24 horas, no lote (10) - FITA MÉTRICA de 1,50 m, graduada

em centímetros e milímetros -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2017, às 11:11:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 11:11:08 horas, no lote (10) - FITA MÉTRICA de 1,50 m, graduada
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em centímetros e milímetros -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o

fornecedor: ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME. No dia

06/10/2017, às 10:21:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:21:45 horas, no lote (10) - FITA MÉTRICA de 1,50 m, graduada

em centímetros e milímetros -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa

e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é

imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei

nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:21:45 horas, no lote (10) - FITA MÉTRICA de 1,50 m, graduada

em centímetros e milímetros - a empresa GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA

SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.662,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:40:45 horas, no lote (11) - FLUXÔMETRO PARA AR

COMPRIMIDO com corpo de metal cromado, bilha externo e interno em policarbonato,

escala de 0 a 15 por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso

halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e

rosca de saída conforme padrão ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 06/10/2017, às 10:22:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:22:59 horas, no lote (11) - FLUXÔMETRO PARA AR

COMPRIMIDO com corpo de metal cromado, bilha externo e interno em policarbonato,

escala de 0 a 15 por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso

halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e

rosca de saída conforme padrão ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,

Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:22:59 horas, no lote (11) - FLUXÔMETRO PARA AR

COMPRIMIDO com corpo de metal cromado, bilha externo e interno em policarbonato,

escala de 0 a 15 por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso

halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e

rosca de saída conforme padrão ABNT. - a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

com o valor R$ 13.998,66 foi a declarada vencedora na disputa do lote.
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    No dia 21/09/2017, às 11:16:04 horas, no lote (12) - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO

com corpo de metal cromado, bilha externo e interno em policarbonato, escala de 0 a 15 por

minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil

manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída

conforme padrão ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/10/2017, às 10:24:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:24:38 horas, no lote (12) - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO

com corpo de metal cromado, bilha externo e interno em policarbonato, escala de 0 a 15 por

minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil

manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída

conforme padrão ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é

imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei

nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:24:38 horas, no lote (12) - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO

com corpo de metal cromado, bilha externo e interno em policarbonato, escala de 0 a 15 por

minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil

manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída

conforme padrão ABNT. - a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R$

12.997,60 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:08:00 horas, no lote (13) - FRASCO DE ASPIRAÇÃO PARA

VACUÔMETRO 400 a 500 ml - frasco de aspiração para o vacuômetro de policloreto de

vinila (pcv) de 400 a 500ml.compativel com a válvula do vacuômetro. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:25:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:25:01 horas, no lote (13) - FRASCO DE ASPIRAÇÃO PARA

VACUÔMETRO 400 a 500 ml - frasco de aspiração para o vacuômetro de policloreto de

vinila (pcv) de 400 a 500ml.compativel com a válvula do vacuômetro. -  a situação do lote foi

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

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

prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o

manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o

item 10.2 e 10.2.1 do edital.
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    No dia 06/10/2017, às 10:25:01 horas, no lote (13) - FRASCO DE ASPIRAÇÃO PARA

VACUÔMETRO 400 a 500 ml - frasco de aspiração para o vacuômetro de policloreto de

vinila (pcv) de 400 a 500ml.compativel com a válvula do vacuômetro. - a empresa PPS

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R$ 21.999,70 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:14:12 horas, no lote (14) - KIT COMPLETO PARA AR

COMPRIMIDO Kit completo com 1 fluxômetro, 1 umidificador e 1 válvula para ar

comprimido. Válvula completa de ar comprimido em metal cromado, rosca de entrada

universal, fluxômetro de 0 a 15l por minuto. Umidificador completo de oxigênio composto de

tampa, corpo de nylon, frasco de plástico 250ml com nível máximo/mínimo, na cor

amarelo.Fabricante/Marca/Modelo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/10/2017, às 10:25:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:25:34 horas, no lote (14) - KIT COMPLETO PARA AR

COMPRIMIDO Kit completo com 1 fluxômetro, 1 umidificador e 1 válvula para ar

comprimido. Válvula completa de ar comprimido em metal cromado, rosca de entrada

universal, fluxômetro de 0 a 15l por minuto. Umidificador completo de oxigênio composto de

tampa, corpo de nylon, frasco de plástico 250ml com nível máximo/mínimo, na cor

amarelo.Fabricante/Marca/Modelo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,

Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:25:34 horas, no lote (14) - KIT COMPLETO PARA AR

COMPRIMIDO Kit completo com 1 fluxômetro, 1 umidificador e 1 válvula para ar

comprimido. Válvula completa de ar comprimido em metal cromado, rosca de entrada

universal, fluxômetro de 0 a 15l por minuto. Umidificador completo de oxigênio composto de

tampa, corpo de nylon, frasco de plástico 250ml com nível máximo/mínimo, na cor

amarelo.Fabricante/Marca/Modelo. - a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com

o valor R$ 35.815,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:24:16 horas, no lote (15) - KIT COMPLETO PARA OXIGÊNIO

Kit completo com 1 fluxômetro, 1 umidificador e 1 válvula para oxigênio. Válvula completa de

oxigênio 1012 em metal cromado, rosca de entrada universal,fluxômetro de 0 a 15l por

minuto. Umidificador completo de oxigênio composto de tampa, corpo de nylon, frasco de

plástico 250ml com nível máximo/mínimo, na cor verde. Fabricante/Marca/Modelo -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:26:17 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:26:17 horas, no lote (15) - KIT COMPLETO PARA OXIGÊNIO

Kit completo com 1 fluxômetro, 1 umidificador e 1 válvula para oxigênio. Válvula completa de

oxigênio 1012 em metal cromado, rosca de entrada universal,fluxômetro de 0 a 15l por

minuto. Umidificador completo de oxigênio composto de tampa, corpo de nylon, frasco de

plástico 250ml com nível máximo/mínimo, na cor verde. Fabricante/Marca/Modelo -  a

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

Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo

exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30

minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº

10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:26:17 horas, no lote (15) - KIT COMPLETO PARA OXIGÊNIO

Kit completo com 1 fluxômetro, 1 umidificador e 1 válvula para oxigênio. Válvula completa de

oxigênio 1012 em metal cromado, rosca de entrada universal,fluxômetro de 0 a 15l por

minuto. Umidificador completo de oxigênio composto de tampa, corpo de nylon, frasco de

plástico 250ml com nível máximo/mínimo, na cor verde. Fabricante/Marca/Modelo - a

empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R$ 31.320,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:12:44 horas, no lote (16) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga

datamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico

sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:27:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:27:13 horas, no lote (16) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga

datamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico

sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor

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

prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o

manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 06/10/2017, às 10:54:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:54:55 horas, no lote (16) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga

datamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico

sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: ERRO DE DIGITAÇÃO. No

dia 06/10/2017, às 10:57:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:57:00 horas, no lote (16) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga

datamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico

sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. -  a situação do lote foi

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

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

prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o

manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 24/10/2017, às 10:36:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/10/2017, às 10:36:18 horas, no lote (16) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga

datamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico

sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e
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tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 25/10/2017, às 16:04:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 16:04:21 horas, no lote (16) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga

datamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico

sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. -  a situação do lote foi

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

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

prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o

manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 25/10/2017, às 16:04:21 horas, no lote (16) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alonga

datamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico

sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. - a empresa PPS

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R$ 7.475,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:11:29 horas, no lote (17) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alongada

tamanho infantil, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-

o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:27:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 06/10/2017, às 10:27:33 horas, no lote (17) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alongada

tamanho infantil, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-

o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. -  a situação do lote foi

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

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

prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o

manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:27:33 horas, no lote (17) - MÁSCARA FACIAL PARA

OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto contendo: máscara facial alongada

tamanho infantil, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-

o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que

permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores codificados em seis cores para

diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para

entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e

tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. - a empresa PPS

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R$ 4.446,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:12:24 horas, no lote (18) - MASCARA INFANTIL  PARA

NEBULIZADOR confeccionada em material plástico resistente, com micro nebolizador,

extenção  com conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as seguintes

informações: procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote e registro

na ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às

10:28:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:28:27 horas, no lote (18) - MASCARA INFANTIL  PARA

NEBULIZADOR confeccionada em material plástico resistente, com micro nebolizador,

extenção  com conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as seguintes

informações: procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote e registro

na ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender

os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e
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motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:28:27 horas, no lote (18) - MASCARA INFANTIL  PARA

NEBULIZADOR confeccionada em material plástico resistente, com micro nebolizador,

extenção  com conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as seguintes

informações: procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote e registro

na ANVISA. - a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R$ 4.268,16 foi

a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:37:46 horas, no lote (19) - MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº

00. Máscara facial; em silicone, transparente; anatômico, sem rebarbas autoclaváveis;

tamanho neonatal, número 00; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação

vigente, acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto. Com

registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/09/2017, às 16:10:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/09/2017, às 16:10:54 horas, no lote (19) - MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº

00. Máscara facial; em silicone, transparente; anatômico, sem rebarbas autoclaváveis;

tamanho neonatal, número 00; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação

vigente, acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto. Com

registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia

26/09/2017, às 08:47:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 08:47:03 horas, no lote (19) - MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº

00. Máscara facial; em silicone, transparente; anatômico, sem rebarbas autoclaváveis;

tamanho neonatal, número 00; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação

vigente, acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto. Com

registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP. No dia 27/09/2017, às 09:02:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (19) - MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº 00. Máscara facial; em silicone,

transparente; anatômico, sem rebarbas autoclaváveis; tamanho neonatal, número 00; a

apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente, acondicionado em material

apropriado que garanta a integridade do produto. Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 1 (um) ano. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 21/09/2017, às 11:42:44 horas, no lote (20) - MASCARA PARA USO ADULTO

PARA NEBULIZADOR confeccionada em material plástico resistente, com micro

nebolizador, extenção  com conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as

seguintes informações: procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote

e registro na ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017,

às 10:29:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:29:05 horas, no lote (20) - MASCARA PARA USO ADULTO

PARA NEBULIZADOR confeccionada em material plástico resistente, com micro

nebolizador, extenção  com conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as

seguintes informações: procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote

e registro na ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é

imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei

nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:29:05 horas, no lote (20) - MASCARA PARA USO ADULTO

PARA NEBULIZADOR confeccionada em material plástico resistente, com micro

nebolizador, extenção  com conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as

seguintes informações: procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote

e registro na ANVISA. - a empresa GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP com o valor R$ 3.384,36 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:37:33 horas, no lote (21) - ÓCULOS CIRÚRGICO DE

PROTEÇÃO  em material acrílico ou similar sem rebarbas,atoxico, com adaptação

confortável ao rosto e protetor lateral, embalado em material que garanta a integridade do

produto, a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:29:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:29:52 horas, no lote (21) - ÓCULOS CIRÚRGICO DE

PROTEÇÃO  em material acrílico ou similar sem rebarbas,atoxico, com adaptação

confortável ao rosto e protetor lateral, embalado em material que garanta a integridade do

produto, a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos,

sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº
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10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:29:52 horas, no lote (21) - ÓCULOS CIRÚRGICO DE

PROTEÇÃO  em material acrílico ou similar sem rebarbas,atoxico, com adaptação

confortável ao rosto e protetor lateral, embalado em material que garanta a integridade do

produto, a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. - a empresa

GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 3.389,90

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:02:05 horas, no lote (22) - PORTA AGULHA DE HEANEY: Porta

agulha de Heaney curvo 20 cm, em aço inoxidável. Com registro ANVISA. Garantia mínima

de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/09/2017, às

16:11:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (22) - PORTA AGULHA DE HEANEY: Porta agulha de Heaney curvo 20 cm, em

aço inoxidável. Com registro ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:00:31 horas, no lote (23) - RESSUSCITADOR MANUAL KIT

NEONATAL: Em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com

válvula tipo POP OFF. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança.

Alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 900ml

com válvula. Máscara facial recém-nato de silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e

máscara com coxim inflável n° 0 e 1,com formato anatômico e excelente vedação.

Apresentar catálogo e registro da ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/09/2017, às 16:12:16 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 22/09/2017, às 16:12:16 horas, no lote (23) - RESSUSCITADOR MANUAL KIT

NEONATAL: Em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com

válvula tipo POP OFF. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança.

Alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 900ml

com válvula. Máscara facial recém-nato de silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e

máscara com coxim inflável n° 0 e 1,com formato anatômico e excelente vedação.

Apresentar catálogo e registro da ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 26/09/2017, às 08:45:58 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/09/2017, às 08:45:58 horas, no lote (23) - RESSUSCITADOR MANUAL KIT

NEONATAL: Em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com

válvula tipo POP OFF. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança.

Alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 900ml

com válvula. Máscara facial recém-nato de silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e

máscara com coxim inflável n° 0 e 1,com formato anatômico e excelente vedação.

Apresentar catálogo e registro da ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA

EIRELI ME. No dia 27/09/2017, às 09:03:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (23) - RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL: Em silicone translúcido de

alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo POP OFF. Válvula

unidirecional transparente, com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o

reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara

facial recém-nato de silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e máscara com coxim

inflável n° 0 e 1,com formato anatômico e excelente vedação. Apresentar catálogo e registro

da ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:16:45 horas,  no lote (24) -  TAMPA PARA

MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO - tampa completa para macronebulizador de

oxigênio, na cor Verde, com conexão de entrada para fluxômetro de oxigênio, conexão de

saída para traqueia de silicone ou pvc, rosca de adaptação para copo graduado e kit Injetor

para umidificacao de oxigênio. As tampas deverão ser compatíveis com copos e traqueias

de macronebulizadores de oxigênio adulto existentes na instituicao. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/09/2017, às 16:13:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/09/2017, às 16:13:00 horas,  no lote (24) -  TAMPA PARA

MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO - tampa completa para macronebulizador de

oxigênio, na cor Verde, com conexão de entrada para fluxômetro de oxigênio, conexão de

saída para traqueia de silicone ou pvc, rosca de adaptação para copo graduado e kit Injetor

para umidificacao de oxigênio. As tampas deverão ser compatíveis com copos e traqueias

de macronebulizadores de oxigênio adulto existentes na instituicao. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 26/09/2017, às 08:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (24) - TAMPA PARA MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO - tampa completa

para macronebulizador de oxigênio, na cor Verde, com conexão de entrada para fluxômetro
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de oxigênio, conexão de saída para traqueia de silicone ou pvc, rosca de adaptação para

copo graduado e kit Injetor para umidificacao de oxigênio. As tampas deverão ser

compatíveis com copos e traqueias de macronebulizadores de oxigênio adulto existentes na

instituicao. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:47:07 horas, no lote (25) - TOMADA DUPLA (Y) PARA AR

COMPRIMIDO MEDICINAL com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor

amarela, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em

latão cromado e identificação do fluído. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 06/10/2017, às 10:30:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:30:26 horas, no lote (25) - TOMADA DUPLA (Y) PARA AR

COMPRIMIDO MEDICINAL com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor

amarela, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em

latão cromado e identificação do fluído. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,

Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital. No dia 24/10/2017, às 10:37:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/10/2017, às 10:37:19 horas, no lote (25) - TOMADA DUPLA (Y) PARA AR

COMPRIMIDO MEDICINAL com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor

amarela, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em

latão cromado e identificação do fluído. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 25/10/2017, às

16:05:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 16:05:04 horas, no lote (25) - TOMADA DUPLA (Y) PARA AR

COMPRIMIDO MEDICINAL com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor

amarela, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em

latão cromado e identificação do fluído. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,

Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.

 

    No dia 25/10/2017, às 16:05:04 horas, no lote (25) - TOMADA DUPLA (Y) PARA AR
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COMPRIMIDO MEDICINAL com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor

amarela, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em

latão cromado e identificação do fluído. - a empresa ALPHAMEDI COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 6.300,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:28:12 horas, no lote (26) - TOMADA DUPLA (Y) PARA

OXIGÊNIO MEDICINAL, com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor verde,

saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em latão

cromado e identificação do fluído. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/10/2017, às 10:30:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:30:54 horas, no lote (26) - TOMADA DUPLA (Y) PARA

OXIGÊNIO MEDICINAL, com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor verde,

saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em latão

cromado e identificação do fluído. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e

XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital. No

dia 24/10/2017, às 10:37:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/10/2017, às 10:37:36 horas, no lote (26) - TOMADA DUPLA (Y) PARA

OXIGÊNIO MEDICINAL, com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor verde,

saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em latão

cromado e identificação do fluído. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 25/10/2017, às

15:21:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (26) - TOMADA DUPLA (Y) PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, com conexão de

entrada rosqueável padrão ABNT na cor verde, saída rosqueável padrão ABNT com válvula

de duplo estágio, nipples e sede em latão cromado e identificação do fluído. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:34:37 horas, no lote (27) - UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO:

Umidificador de oxigênio; frasco plástico de 250 ml; com marcação de nível máximo e

mínimo composto de tampa plástica, resistente, com rosca em metal, adaptável a saída de

fluxômetro de oxigênio; em PVC; acondicionado em embalagem que garanta a integridade

do produto; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. Com registro na ANVISA.

26/10/2017 Página 40 de 53



Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/10/2017, às 10:31:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:31:17 horas, no lote (27) - UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO:

Umidificador de oxigênio; frasco plástico de 250 ml; com marcação de nível máximo e

mínimo composto de tampa plástica, resistente, com rosca em metal, adaptável a saída de

fluxômetro de oxigênio; em PVC; acondicionado em embalagem que garanta a integridade

do produto; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e

XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:31:17 horas, no lote (27) - UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO:

Umidificador de oxigênio; frasco plástico de 250 ml; com marcação de nível máximo e

mínimo composto de tampa plástica, resistente, com rosca em metal, adaptável a saída de

fluxômetro de oxigênio; em PVC; acondicionado em embalagem que garanta a integridade

do produto; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o

valor R$ 23.490,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:53:20 horas, no lote (28) - VACUOMETRO COMPLETO �

vacuometro - aspirador para uso em rede de vácuocaracteristicas: manômetro com faixa

minima de 0 a 30 pol hg; controle de aspiração; frasco graduado em policarbonato de 400 ou

500 ml; bóia de segurança. O equipamento deverá ser acompanhado por manuais de

operação e de serviço em língua portuguesa. Prazo de garantia de 12 meses a partir da data

de instalação. Copia do registro ou certificado de isenção junto a ANVISA. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2017, às 10:31:48 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:31:48 horas, no lote (28) - VACUOMETRO COMPLETO �

vacuometro - aspirador para uso em rede de vácuocaracteristicas: manômetro com faixa

minima de 0 a 30 pol hg; controle de aspiração; frasco graduado em policarbonato de 400 ou

500 ml; bóia de segurança. O equipamento deverá ser acompanhado por manuais de

operação e de serviço em língua portuguesa. Prazo de garantia de 12 meses a partir da data

de instalação. Copia do registro ou certificado de isenção junto a ANVISA. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos,
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sob o manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº

10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:31:48 horas, no lote (28) - VACUOMETRO COMPLETO �

vacuometro - aspirador para uso em rede de vácuocaracteristicas: manômetro com faixa

minima de 0 a 30 pol hg; controle de aspiração; frasco graduado em policarbonato de 400 ou

500 ml; bóia de segurança. O equipamento deverá ser acompanhado por manuais de

operação e de serviço em língua portuguesa. Prazo de garantia de 12 meses a partir da data

de instalação. Copia do registro ou certificado de isenção junto a ANVISA. - a empresa PPS

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R$ 10.752,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:47:36 horas, no lote (29) - VÁLVULA REGULADORA para

cilindro de Ar Comprimido Medicinal: escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à

315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída em metal cromado com rosca de entrada

universal; manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de

entrada e saída, conforme normas ABNT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 06/10/2017, às 10:32:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:32:24 horas, no lote (29) - VÁLVULA REGULADORA para

cilindro de Ar Comprimido Medicinal: escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à

315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída em metal cromado com rosca de entrada

universal; manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de

entrada e saída, conforme normas ABNT -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,

Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:32:24 horas, no lote (29) - VÁLVULA REGULADORA para

cilindro de Ar Comprimido Medicinal: escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à

315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída em metal cromado com rosca de entrada

universal; manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de

entrada e saída, conforme normas ABNT - a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE

LTDA com o valor R$ 32.928,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:43:40 horas, no lote (30) - VÁLVULA REGULADORA para

cilindro de Oxigênio Medicinal: escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à

315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída em metal cromado com rosca de entrada
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universal; manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de

entrada e saída, conforme normas ABNT -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 06/10/2017, às 10:32:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:32:57 horas, no lote (30) - VÁLVULA REGULADORA para

cilindro de Oxigênio Medicinal: escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à

315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída em metal cromado com rosca de entrada

universal; manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de

entrada e saída, conforme normas ABNT -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,

Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:32:57 horas, no lote (30) - VÁLVULA REGULADORA para

cilindro de Oxigênio Medicinal: escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à

315Kgf/cm²), corpo, conexãos de entrada e saída em metal cromado com rosca de entrada

universal; manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de

entrada e saída, conforme normas ABNT - a empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE

LTDA com o valor R$ 31.319,60 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 08:51:12 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (6) - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO-

Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível,

com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal

deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no

paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo

externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta em desacordo com o Edital do PE nº

011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca,

modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a licitante de participar da etapa de

lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6, fará a licitante ser desclassificada

da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 08:56:42 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (18) - MASCARA INFANTIL  PARA NEBULIZADOR

confeccionada em material plástico resistente, com micro nebolizador, extenção  com
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conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as seguintes informações:

procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote e registro na ANVISA.

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta em desacordo com o

Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7 "6.1.7. A ausência de

Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a licitante de participar da

etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6, fará a licitante ser

desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 08:58:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (20) - MASCARA PARA USO ADULTO  PARA

NEBULIZADOR confeccionada em material plástico resistente, com micro nebolizador,

extenção  com conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as seguintes

informações: procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote e registro

na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta em

desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7 "6.1.7. A

ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a licitante de

participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6, fará a

licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 08:58:53 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (20) - MASCARA PARA USO ADULTO  PARA

NEBULIZADOR confeccionada em material plástico resistente, com micro nebolizador,

extenção  com conector para ar comprimido. o produto deve trazer impresso as seguintes

informações: procedência do produto, data de fabricação, validade número do lote e registro

na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta em

desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7 "6.1.7. A

ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a licitante de

participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6, fará a

licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:00:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (21) - ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO  em

material acrílico ou similar sem rebarbas,atoxico, com adaptação confortável ao rosto e

protetor lateral, embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação

do produto devera obedecer a legislação atual vigente. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6

e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo
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próprio do sistema impedirá a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento

do estabelecido no item 6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:01:42 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (25) - TOMADA DUPLA (Y) PARA AR COMPRIMIDO

MEDICINAL com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor amarela, saída

rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em latão cromado e

identificação do fluído. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta

em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7

"6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a

licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6,

fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:03:01 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (26) - TOMADA DUPLA (Y) PARA OXIGÊNIO

MEDICINAL, com conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor verde, saída

rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio, nipples e sede em latão cromado e

identificação do fluído. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta

em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7

"6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a

licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6,

fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:04:47 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (29) - VÁLVULA REGULADORA para cilindro de Ar

Comprimido Medicinal: escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à 315Kgf/cm²),

corpo, conexãos de entrada e saída em metal cromado com rosca de entrada universal;

manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de entrada e saída,

conforme normas ABNT. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta

em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7

"6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a

licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6,

fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:05:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (30) - VÁLVULA REGULADORA para cilindro de Oxigênio
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Medicinal: escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5Mpa (0 à 315Kgf/cm²), corpo,

conexãos de entrada e saída em metal cromado com rosca de entrada universal;

manômetro em aço; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm², conexões de entrada e saída,

conforme normas ABNT. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta

em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7

"6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a

licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6,

fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 22/09/2017, às 16:08:39 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO GRANDE:

tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material

atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2

e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço; com

circuladores de ar de 25 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento

definitivo. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO

DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 22/09/2017, às 16:10:54 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (19) -

MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº 00. Máscara facial; em silicone, transparente;

anatômico, sem rebarbas autoclaváveis; tamanho neonatal, número 00; a apresentação do

produto deverá obedecer a legislação vigente, acondicionado em material apropriado que

garanta a integridade do produto. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 22/09/2017, às 16:11:49 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (22) - PORTA AGULHA DE HEANEY: Porta agulha de Heaney curvo
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20 cm, em aço inoxidável. Com registro ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo

da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 22/09/2017, às 16:12:16 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (23) - RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL: Em silicone

translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo POP OFF.

Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o

reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara

facial recém-nato de silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e máscara com coxim

inflável n° 0 e 1,com formato anatômico e excelente vedação. Apresentar catálogo e registro

da ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO

VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2,

SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após

a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários

e total do Item superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os de

mercado.

 

    No dia 22/09/2017, às 16:13:00 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (24) -

TAMPA PARA MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO - tampa completa para

macronebulizador de oxigênio, na cor Verde, com conexão de entrada para fluxômetro de

oxigênio, conexão de saída para traqueia de silicone ou pvc, rosca de adaptação para copo

graduado e kit Injetor para umidificacao de oxigênio. As tampas deverão ser compatíveis

com copos e traqueias de macronebulizadores de oxigênio adulto existentes na instituicao.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 26/09/2017, às 08:45:58 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (23) -
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RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL: Em silicone translúcido de alta qualidade.

Balão de silicone autoclavável com válvula tipo POP OFF. Válvula unidirecional

transparente, com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o reanimador na mão

do operador. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial recém-nato de

silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1,com

formato anatômico e excelente vedação. Apresentar catálogo e registro da ANVISA.

Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por está em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 26/09/2017, às 08:46:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (24) - TAMPA PARA MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO - tampa

completa para macronebulizador de oxigênio, na cor Verde, com conexão de entrada para

fluxômetro de oxigênio, conexão de saída para traqueia de silicone ou pvc, rosca de

adaptação para copo graduado e kit Injetor para umidificacao de oxigênio. As tampas

deverão ser compatíveis com copos e traqueias de macronebulizadores de oxigênio adulto

existentes na instituicao. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por está

em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7

"6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a

licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6,

fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 26/09/2017, às 08:47:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (19) - MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº 00. Máscara facial; em

silicone, transparente; anatômico, sem rebarbas autoclaváveis; tamanho neonatal, número

00; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente, acondicionado em

material apropriado que garanta a integridade do produto. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por está em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 26/09/2017, às 08:47:56 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO
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GRANDE: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos,

em material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e

saída para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do

pescoço; com circuladores de ar de 25 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do

recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por está

em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7

"6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a

licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6,

fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 26/09/2017, às 11:10:32 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (4) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO

MÉDIO: tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em

material atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída

para CO2 e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço;

com circuladores de ar de 20 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento

definitivo. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE POR NÃO

TER ENTREGUE A DOCUMENTAÇÃO. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM

8.3.2 E 8.3.3.

 

    No dia 26/09/2017, às 11:11:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (10) - FITA MÉTRICA de 1,50 m, graduada em

centímetros e milímetros. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A)

LICITANTE POR NÃO TER ENTREGUE A DOCUMENTAÇÃO. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.3.2 E 8.3.3.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:00:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES

EIRELI - ME, no lote (3) - CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO GRANDE:

tendas de oxigênio tipo capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material

atóxico acrílico transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2

e conexões; com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço; com

circuladores de ar de 25 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; registro na Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento

definitivo. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO

DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM
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FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:02:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (19) -

MÁSCARA PARA REANIMADOR Nº 00. Máscara facial; em silicone, transparente;

anatômico, sem rebarbas autoclaváveis; tamanho neonatal, número 00; a apresentação do

produto deverá obedecer a legislação vigente, acondicionado em material apropriado que

garanta a integridade do produto. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:03:11 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES

EIRELI - ME, no lote (23) - RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL: Em silicone

translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo POP OFF.

Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o

reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara

facial recém-nato de silicone n° 00, 0 e 1 translúcidas, autoclaváveis e máscara com coxim

inflável n° 0 e 1,com formato anatômico e excelente vedação. Apresentar catálogo e registro

da ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO

VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2,

SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após

a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários

e total do Item superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os de

mercado.

 

    No dia 28/09/2017, às 09:08:47 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (3) -

CAPACETE DE ACRILICO INFANTIL TAMANHO GRANDE: tendas de oxigênio tipo

capacete Hood, para oxigenoterapia de recém-nascidos, em material atóxico acrílico

transparente; no formato anatômico, com entrada para O2 e saída para CO2 e conexões;

com orifício e tampa adaptável; abertura para encaixe do pescoço; com circuladores de ar
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de 25 cm de diâmetro; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; registro na

Anvisa; validade mínima de 1(um) ano após a data do recebimento definitivo. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA

ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM

SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas

que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus

preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela Administração como

sendo os de mercado.

 

    No dia 24/10/2017, às 10:35:12 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (2) -

BARAKA 3 LITROS Conjunto para anestesia de Baraka; para indução anestésica em

sistema semiaberto; composto por tubo em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo,

máscara facial, balão de anestesia e válvula escape; com capacidade de 3000 ml; embalado

em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá

obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega

definitiva. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO

ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS

VENCIDAS. FOI LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM

SEM EXITO, SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA

LEI FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 24/10/2017, às 10:36:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (16) -

MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA com sistema de "Venturi".Conjunto

contendo: máscara facial alonga datamanho adulto, confeccionada em vinil macio e

transparente, com formato anatômico sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da

face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente. Diluidores

codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%,

50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível

para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector

universal. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO

ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS

VENCIDAS. FOI LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM

SEM EXITO, SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA

LEI FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 24/10/2017, às 10:37:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (25) -

TOMADA DUPLA (Y) PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL com conexão de entrada
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rosqueável padrão ABNT na cor amarela, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de

duplo estágio, nipples e sede em latão cromado e identificação do fluído. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI LHE

OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO, SENDO

ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI FEDERAL

147/2014.

 

    No dia 24/10/2017, às 10:37:35 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (26) -

TOMADA DUPLA (Y) PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, com conexão de entrada rosqueável

padrão ABNT na cor verde, saída rosqueável padrão ABNT com válvula de duplo estágio,

nipples e sede em latão cromado e identificação do fluído. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI LHE OPORTUNIZADO

PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO, SENDO ASSIM A

DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 15:21:14 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (26) - TOMADA DUPLA (Y) PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, com

conexão de entrada rosqueável padrão ABNT na cor verde, saída rosqueável padrão ABNT

com válvula de duplo estágio, nipples e sede em latão cromado e identificação do fluído. O

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    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.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente
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JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio
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