
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: 08.00294/2017)

 

     Às 10:11:28 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).

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00294/2017 -

2017/013/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR

(ABAIXADOR DE LÍNGUA, ABSORVENTE HIGIÊNICO E OUTROS), visando atender à

Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA, conforme disposições deste Edital e

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os

quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de

suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato convencional,

com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2

mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo aproximadamente espessura.

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Embalados em

PACOTES COM 100 UNIDADES.

Lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm, longo sem

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

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 08 UNIDADES.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:26:09:492 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 7.717,80

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 14.420,00

21/09/2017 09:04:37:657 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 18.279,00

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.474,08

16/09/2017 11:31:23:413 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 8.773,92

19/09/2017 17:11:03:945 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 5.889,00

19/09/2017 16:48:45:511 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 10.155,00

19/09/2017 20:09:46:342 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 10.000,00
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Lote (3) - ATADURA 10 cm: Atadura de crepe; em tecido 100% algodão ou misto; com

dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mts de comprimento(em repouso) peso 21,86 gramas;

as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade

de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a

integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove

cumprimento NBR 14056; Com registro na ANVISA. validade mínima de 01 (um) ano após a

data de entrega definitiva. Com registro na ANVISA. PACOTE COM 12 UNIDADES.

Lote (4) - ATADURA 15 CM Atadura de crepe não estéril, 13 fios, medindo 1,80 m de

comprimento em repouso, largura 15 cm, as bordas devem estar com perfeito acabamento

para evitar desfiamento, a embalagem deve trazer impresso as seguintes informações:

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 78.000,00

21/09/2017 09:07:26:445 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 52.000,00

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 38.792,00

16/09/2017 11:31:23:413 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 37.388,00

19/09/2017 17:11:03:945 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 30.680,00

18/09/2017 18:12:27:090 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 49.400,00

19/09/2017 19:09:40:319 L R F BATISTA - ME  R$ 37.388,00

15/09/2017 12:52:58:611 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 31.200,00

19/09/2017 20:09:46:342 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 12.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:26:09:492 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 25.689,02

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 39.340,00

21/09/2017 09:09:02:433 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 47.208,00

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 30.960,58

13/09/2017 16:31:59:821 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 150.000,00

16/09/2017 11:31:23:413 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 31.393,32

19/09/2017 17:11:03:945 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 23.210,60

18/09/2017 18:12:27:090 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 25.689,02

19/09/2017 16:25:26:399 PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E
MANUTENCAO LTDA  R$ 60.000,00

19/09/2017 16:48:45:511 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 94.416,00

19/09/2017 15:31:17:634 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA - ME  R$ 25.177,60

19/09/2017 20:09:46:342 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 39.340,00
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procedência, data de fabricação, de validade, registro na Anvisa e deve estar em

conformidade com NBR 14056 � ABNT, Com registro na ANVISA. Validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 12 UNIDADES.

Lote (5) - ATADURA 20 cm: Atadura de crepe; em tecido 100% algodão ou misto; com

dimensão de 20 cm de largura x 1,80 mt de comprimento(em repouso) peso 42,86 gramas;

as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade

de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a

integridade do produto; o produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove

cumprimento NBR 14056; PACOTE COM 12 UNIDADES. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:26:09:492 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 44.146,23

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 61.485,00

21/09/2017 09:10:25:624 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 73.782,00

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 48.409,19

13/09/2017 16:31:59:821 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 180.000,00

16/09/2017 11:31:23:413 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 49.106,02

19/09/2017 17:11:03:945 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 36.481,10

18/09/2017 18:12:27:090 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 44.145,23

19/09/2017 16:25:26:399 PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E
MANUTENCAO LTDA  R$ 90.000,00

19/09/2017 16:48:45:511 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 122.970,00

19/09/2017 15:31:17:634 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA - ME  R$ 43.039,50

19/09/2017 20:09:46:342 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 49.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:26:09:492 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 80.000,00

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 99.600,00

21/09/2017 09:12:07:418 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 119.520,00

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 78.385,20

13/09/2017 16:31:59:821 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 210.000,00

16/09/2017 11:31:23:413 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 79.480,80

19/09/2017 17:11:03:945 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 53.535,00

18/09/2017 18:12:27:090 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 58.017,00

19/09/2017 16:25:26:399 PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E
MANUTENCAO LTDA  R$ 150.000,00

19/09/2017 16:48:45:511 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 179.280,00
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Lote (6) - BOLSA PARA COLOSTOMIA INFANTIL Equipamento coletor para estoma

intestinal para crianças entre 03 a 10 anos, sistema uma (01) peça, drenável, plástico

antiodor, transparente, bolsa tamanho médio, sem filtro de carvão ativado, resina sintética,

recortável até 55 mm, sem adesivo microporoso; o produto devera obedecer a legislação

atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva.

Lote (7) - BOLSA PARA COLOSTOMIA NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema de uma (01)

peça com dupla função: intestinal ou urinária, com barreira de resina sintética plana,

recortável até 27 mm. encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual,

comprimento da bolsa 16,5 cm. caixa com 15 unidades. com pectina, gelatina e fibras de

algodão, filme plástico de 4 camadas: silencioso e anti-odor composto por copolímero

acetato de vinil etileno, copolímero cloreto de vinil e cloreto de vinilideno, poliolefina

modificada, cloreto de polivilideno; o produto devera obedecer a legislação atual vigente;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva.

Lote (8) - CAPA PARA COLCHAO DE BERÇO: Capa para colchão de berço hospitalar,

confeccionada em courvin, com sistema de fechamento com zíper, de tamanhos

aproximados de 30 cm e largura de 61 cm de comprimento; o produto deverá obedecer a

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

definitivo.

19/09/2017 15:31:17:634 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA - ME  R$ 57.270,00

19/09/2017 20:09:46:342 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 75.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 19:30:23:788 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.102,00

16/09/2017 11:34:43:609 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.500,00

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 2.200,00

18/09/2017 18:18:19:165 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.103,00

19/09/2017 19:11:35:308 L R F BATISTA - ME  R$ 2.103,00

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 19:30:23:788 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.916,40

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.700,00

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:14:59:541 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 120.000,00

16/09/2017 11:34:43:609 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 14.368,00
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Lote (9) - COBERTOR TÉRMICO aluminizado utilizado para manutenção do calor corpóreo

na prevenção do estado de choque ou queimaduras. Confeccionado em poliéster, polietileno

ou polipropileno recoberto com alumínio com espessura de 25 a 20 micras. Medidas: 2,10 m

x 1,40 m. Deverá apresentar obrigatoriamente o Registro no Ministério da Saúde ou a

Isenção do mesmo no momento da licitação.

Lote (10) - COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL:

Confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com

processo de fabricação estampado; com revestimento em EVA internamente; com

revestimento de 5 mm no mínimo; deverá possuir suporte até a região pré auricular; com

abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotídeo; com abertura traseira

posterior suficiente para ventilação da região posterior; todo o material usado p/ fabricação

do colar deve ser totalmente radiolucente; fechamento/ajuste através de velcro; velcro com

largura de 5 cm; na COR AZUL CLARO para TAMANHO INFANTIL; e com comprimento

mínimo de 11 cm; com perímetro da circunferência de 30 a 45 cm para o tamanho infantil;

com altura anterior de 7,6 cm; com altura posterior de 12,7 cm; com finalidade de

imobilização da coluna cervical; manual em português; a apresentação do produto devera

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

recebimento definitivo.

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 7.500,00

19/09/2017 19:11:35:308 L R F BATISTA - ME  R$ 7.900,00

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:18:48:790 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 10.200,00

19/09/2017 23:16:43:335 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.475,00

21/09/2017 09:16:53:831 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 14.025,00

19/09/2017 19:30:23:788 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.344,00

16/09/2017 11:34:43:609 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 12.750,00

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 8.300,00

19/09/2017 19:11:35:308 L R F BATISTA - ME  R$ 7.191,00

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 12.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:18:48:790 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 6.110,30

19/09/2017 23:16:43:335 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.125,00

21/09/2017 09:18:50:315 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 7.350,00

19/09/2017 19:30:23:788 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.733,80

16/09/2017 11:34:43:609 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 7.350,00
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Lote (11) - COLETOR DE SECREÇÕES DESCARTÁVEL DE 2000ml:  Coletor de secreções

de polietileno, tipo saco, graduado de 100 em 100 ml, com capacidade máxima de 2.000ml,

alça tipo cordão, local para identificação/anotação dos dados do paciente; deverá atender as

legislações atuais vigentes; validade mínima de 1 (um) ano após a data do recebimento

definitivo. PACOTE COM 100 UNIDADES.

Lote (12) - COTONETE: Haste flexível com ponta de algodão hidrófilo; validade de no

mínimo 1 (um) ano após a data do recebimento definitivo. CAIXA CONTENDO 75

UNIDADES.

Lote (13) - Eosina Azul de Metileno com seguimento Gyemsa. QUANTIDADE DE 1.000 ML.

Lote (14) - Esparadrapo micropore: fita microporosa hipoalegérnica 10 cm x 10 m.

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 3.900,00

19/09/2017 19:11:35:308 L R F BATISTA - ME  R$ 3.736,25

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 6.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:19:07:273 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.750,00

21/09/2017 09:53:43:233 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 13.500,00

19/09/2017 19:33:09:359 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.534,50

16/09/2017 11:37:07:514 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 7.800,00

19/09/2017 10:38:21:505 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 6.123,00

18/09/2017 18:30:55:853 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 7.536,00

19/09/2017 19:13:14:332 L R F BATISTA - ME  R$ 7.536,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:19:49:704 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 1.000,00

19/09/2017 19:33:09:359 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 256,50

16/09/2017 11:37:07:514 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 525,00

19/09/2017 10:38:21:505 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 290,00

19/09/2017 19:13:14:332 L R F BATISTA - ME  R$ 258,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:19:07:273 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.220,00

21/09/2017 09:54:39:380 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 5.643,00

16/09/2017 11:37:07:514 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 4.074,00

19/09/2017 10:38:21:505 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 3.900,00

19/09/2017 19:13:14:332 L R F BATISTA - ME  R$ 3.300,00
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Lote (15) - FORMOL: Com teor de metanol na concentração de 10%, aspecto liquido,

límpido incolor; acondicionado em frasco de 1000 ml; rótulo com identificação, procedência,

lote, data de fabricação. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (16) - MÁSCARA (RESPIRADOR 1860 N95) enquadra-se na categoria PFF-2 e para

tanto,deve obedecer,entre outros,aos seguintes requisitos estabelecidos de acordo com o

pro jeto de norma 02:011.03-010/1993 da ABNT para peças semi- fac ia is

filtrantes:Penetração máxima através do filtro(1):6%,Resistência máxima à respiração(1):240

Pa;Penetração por indivíduo média máxima total(2):8%.Constituído por uma concha interna

de sustentação-composta de não-tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem

resina. Sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas

eletrostaticamente.A parte externa do respirador é composta por um não-tecido na cor

verde,que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar,com tratamento

especial para maior resistência à projeção de sangue e fluidos corpóreos.A este conjunto

são incorporadas 2 bandas de elástico,uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal

necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:19:49:704 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 50.052,00

19/09/2017 23:19:07:273 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 56.760,00

21/09/2017 09:55:34:154 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 93.808,80

19/09/2017 19:33:09:359 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 45.408,00

16/09/2017 11:37:07:514 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 50.568,00

19/09/2017 10:38:21:505 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 38.755,00

18/09/2017 18:30:55:853 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 40.918,80

19/09/2017 19:13:14:332 L R F BATISTA - ME  R$ 40.918,80

19/09/2017 20:28:32:127 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 78.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/09/2017 11:37:07:514 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.160,00

18/09/2017 18:30:55:853 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.800,00

19/09/2017 19:13:14:332 L R F BATISTA - ME  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 19:37:03:955 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 9.100,80

19/09/2017 10:00:21:399 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 13.651,20

18/09/2017 18:29:26:020 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 7.849,44

19/09/2017 17:25:32:951 L R F BATISTA - ME  R$ 7.849,44
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Lote (17) - Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m para autoclave a vapor, de porosidade

controlada, com indicadores químicos para vapor que mudam de cor diferenciando os

produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de polietileno e

polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem individual,

contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação

sanitária vigente e pertinente ao Produto.

Lote (18) - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m para autoclave a vapor, de porosidade

controlada, com indicadores químicos para vapor que mudam de cor diferenciando os

produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de polietileno e

polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem individual,

contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação

sanitária vigente e pertinente ao Produto.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 10:55:46:758 SISPACK MEDICAL LTDA.  R$ 253.374,00

19/09/2017 15:53:06:121 BAUMER S A  R$ 670.080,00

21/09/2017 09:56:37:823 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 450.000,00

19/09/2017 10:31:56:625 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 443.090,40

19/09/2017 18:32:03:698 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA  R$ 409.565,46

19/09/2017 15:27:53:995 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 404.812,08

19/09/2017 23:21:09:992 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 387.390,00

21/09/2017 09:56:50:269 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 596.790,00

19/09/2017 19:37:03:955 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 278.753,28

13/09/2017 16:34:15:316 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 680.000,00

19/09/2017 10:00:21:399 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 391.578,00

18/09/2017 18:29:26:020 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 253.750,92

19/09/2017 16:51:56:701 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 397.860,00

19/09/2017 19:17:28:257 L R F BATISTA - ME  R$ 253.750,92

19/09/2017 20:39:14:970 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 420.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 10:55:46:758 SISPACK MEDICAL LTDA.  R$ 352.588,00

19/09/2017 15:53:06:121 BAUMER S A  R$ 876.600,00

21/09/2017 09:57:49:522 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 590.000,00

19/09/2017 10:31:56:625 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 553.232,00

19/09/2017 18:32:03:698 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA  R$ 508.038,40

19/09/2017 15:27:53:995 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 502.077,52

19/09/2017 23:21:09:992 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 467.520,00

21/09/2017 09:57:59:626 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 759.720,00

19/09/2017 19:37:03:955 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 354.068,48
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Lote (19) - Papel termossensível para registro de eletrocardiograma, em bobina, com escala

própria para registro e adaptação perfeita ao aparelho eletrocardiógrafo da marca COMEN

CM 300. Deverá medir 80 mm X 30 m (largura X comprimento). O produto deverá ser isento

de quaisquer defeitos.

Lote (20) - PAPEL TERMOSSENSÍVEL: Em rolo quadriculado nas medidas de 216 mm x 30

m compatível com aparelho de eletrocardiograma Bionet, branco. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (21) - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE E FILHO: Pulseira binômio mãe e RN;

confeccionado em plástico, resistente e extra macio; na medida 2,5 cm x 6,5 cm (mãe) e 1,8

cm x 6,2 cm (RN); na cor branco; com 14 pontos (mãe) e 11 pontos (RN); permitindo o uso

de qualquer tipo de caneta esferográfica; resistente a procedimentos com lacre inviolável,

antialérgica, atóxica e macia; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

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

13/09/2017 16:34:15:316 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 800.000,00

19/09/2017 10:00:21:399 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 483.844,24

19/09/2017 10:40:27:213 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 249.900,00

18/09/2017 18:29:26:020 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 353.698,36

19/09/2017 16:51:56:701 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 467.520,00

19/09/2017 19:17:28:257 L R F BATISTA - ME  R$ 353.698,36

19/09/2017 20:39:14:970 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 19:37:03:955 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.824,00

19/09/2017 10:00:21:399 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.250,00

19/09/2017 10:40:27:213 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 345.876,00

19/09/2017 19:17:28:257 L R F BATISTA - ME  R$ 1.825,50

19/09/2017 20:39:14:970 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 15:27:53:995 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 13.662,00

19/09/2017 19:37:03:955 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.431,60

19/09/2017 10:00:21:399 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 15.939,00

19/09/2017 19:17:28:257 L R F BATISTA - ME  R$ 7.434,90

19/09/2017 20:39:14:970 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 12.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:21:55:845 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.151,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato convencional,

com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2

mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo aproximadamente espessura.

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Embalados em

PACOTES COM 100 UNIDADES.

Lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm, longo sem

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

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 08 UNIDADES.

Lote (3) - ATADURA 10 cm: Atadura de crepe; em tecido 100% algodão ou misto; com

dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mts de comprimento(em repouso) peso 21,86 gramas;

21/09/2017 09:59:08:391 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 6.060,00

19/09/2017 19:38:03:213 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.666,30

16/09/2017 11:42:04:634 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.969,30

21/09/2017 09:58:58:026 L R F BATISTA - ME  R$ 3.696,60

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:45:29:195 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 4.100,00

21/09/2017 10:44:35:455 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 4.199,99

21/09/2017 10:27:34:785 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 7.470,00

21/09/2017 10:17:25:451 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 7.474,07

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.474,08

21/09/2017 10:23:47:011 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 7.900,59

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 14.420,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 20:09:46:342 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 12.500,00

21/09/2017 10:12:31:891 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 13.416,00

21/09/2017 10:40:15:675 L R F BATISTA - ME  R$ 25.000,00

21/09/2017 10:33:46:331 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 28.990,00

21/09/2017 10:28:55:162 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 30.650,00

21/09/2017 10:31:18:518 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 33.924,80

18/09/2017 18:12:27:090 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 49.400,00

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 78.000,00
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as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade

de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a

integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove

cumprimento NBR 14056; Com registro na ANVISA. validade mínima de 01 (um) ano após a

data de entrega definitiva. Com registro na ANVISA. PACOTE COM 12 UNIDADES.

Lote (4) - ATADURA 15 CM Atadura de crepe não estéril, 13 fios, medindo 1,80 m de

comprimento em repouso, largura 15 cm, as bordas devem estar com perfeito acabamento

para evitar desfiamento, a embalagem deve trazer impresso as seguintes informações:

procedência, data de fabricação, de validade, registro na Anvisa e deve estar em

conformidade com NBR 14056 � ABNT, Com registro na ANVISA. Validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 12 UNIDADES.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:08:49:186 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 17.899,99

21/09/2017 11:08:17:859 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA - ME  R$ 17.900,00

21/09/2017 11:05:03:785 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 19.900,00

21/09/2017 10:57:23:838 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 25.170,00

18/09/2017 18:12:27:090 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 25.689,02

19/09/2017 15:26:09:492 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 25.689,02

21/09/2017 11:04:06:726 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 28.990,00

21/09/2017 10:53:21:951 PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E
MANUTENCAO LTDA  R$ 30.900,00

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 30.960,58

21/09/2017 10:56:28:863 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 32.101,44

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 39.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:22:11:916 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 23.099,99

21/09/2017 11:21:45:765 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 23.121,89

21/09/2017 11:08:04:524 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA - ME  R$ 26.990,00

21/09/2017 11:30:03:910 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 40.200,00

21/09/2017 11:14:28:238 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 40.211,19

21/09/2017 11:12:25:205 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 43.420,00

18/09/2017 18:12:27:090 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 44.145,23

21/09/2017 10:53:39:767 PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E
MANUTENCAO LTDA  R$ 48.400,00

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 48.409,19

21/09/2017 11:12:50:429 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 50.663,64

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 61.485,00
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Lote (5) - ATADURA 20 cm: Atadura de crepe; em tecido 100% algodão ou misto; com

dimensão de 20 cm de largura x 1,80 mt de comprimento(em repouso) peso 42,86 gramas;

as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade

de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a

integridade do produto; o produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove

cumprimento NBR 14056; PACOTE COM 12 UNIDADES. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (6) - BOLSA PARA COLOSTOMIA INFANTIL Equipamento coletor para estoma

intestinal para crianças entre 03 a 10 anos, sistema uma (01) peça, drenável, plástico

antiodor, transparente, bolsa tamanho médio, sem filtro de carvão ativado, resina sintética,

recortável até 55 mm, sem adesivo microporoso; o produto devera obedecer a legislação

atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva.

Lote (7) - BOLSA PARA COLOSTOMIA NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema de uma (01)

peça com dupla função: intestinal ou urinária, com barreira de resina sintética plana,

recortável até 27 mm. encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual,

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:09:42:535 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 33.456,00

21/09/2017 11:08:31:542 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 34.889,90

21/09/2017 11:06:04:306 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA - ME  R$ 42.000,00

18/09/2017 18:12:27:090 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 58.017,00

21/09/2017 11:05:12:921 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 77.230,00

21/09/2017 10:54:54:104 PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E
MANUTENCAO LTDA  R$ 78.300,00

19/09/2017 19:26:00:221 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 78.385,20

16/09/2017 11:31:23:413 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 79.480,80

19/09/2017 15:26:09:492 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 80.000,00

21/09/2017 11:06:01:574 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 81.871,20

19/09/2017 23:14:37:713 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 99.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:24:54:753 L R F BATISTA - ME  R$ 1.980,00

21/09/2017 11:15:36:024 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.999,99

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 2.000,00

19/09/2017 19:30:23:788 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.102,00

18/09/2017 18:18:19:165 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.103,00

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 2.200,00
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comprimento da bolsa 16,5 cm. caixa com 15 unidades. com pectina, gelatina e fibras de

algodão, filme plástico de 4 camadas: silencioso e anti-odor composto por copolímero

acetato de vinil etileno, copolímero cloreto de vinil e cloreto de vinilideno, poliolefina

modificada, cloreto de polivilideno; o produto devera obedecer a legislação atual vigente;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva.

Lote (8) - CAPA PARA COLCHAO DE BERÇO: Capa para colchão de berço hospitalar,

confeccionada em courvin, com sistema de fechamento com zíper, de tamanhos

aproximados de 30 cm e largura de 61 cm de comprimento; o produto deverá obedecer a

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

definitivo.

Lote (9) - COBERTOR TÉRMICO aluminizado utilizado para manutenção do calor corpóreo

na prevenção do estado de choque ou queimaduras. Confeccionado em poliéster, polietileno

ou polipropileno recoberto com alumínio com espessura de 25 a 20 micras. Medidas: 2,10 m

x 1,40 m. Deverá apresentar obrigatoriamente o Registro no Ministério da Saúde ou a

Isenção do mesmo no momento da licitação.

Lote (10) - COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL:

Confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:43:12:803 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.699,90

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.700,00

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:51:29:976 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 4.900,00

21/09/2017 11:50:11:732 L R F BATISTA - ME  R$ 5.000,00

16/09/2017 11:34:43:609 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 14.368,00

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:53:09:654 L R F BATISTA - ME  R$ 6.400,00

21/09/2017 11:50:34:458 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.419,00

21/09/2017 11:49:39:500 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.660,00

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 8.300,00

21/09/2017 11:34:59:319 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 8.950,50

19/09/2017 23:16:43:335 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.475,00

19/09/2017 20:25:31:033 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 12.750,00
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processo de fabricação estampado; com revestimento em EVA internamente; com

revestimento de 5 mm no mínimo; deverá possuir suporte até a região pré auricular; com

abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotídeo; com abertura traseira

posterior suficiente para ventilação da região posterior; todo o material usado p/ fabricação

do colar deve ser totalmente radiolucente; fechamento/ajuste através de velcro; velcro com

largura de 5 cm; na COR AZUL CLARO para TAMANHO INFANTIL; e com comprimento

mínimo de 11 cm; com perímetro da circunferência de 30 a 45 cm para o tamanho infantil;

com altura anterior de 7,6 cm; com altura posterior de 12,7 cm; com finalidade de

imobilização da coluna cervical; manual em português; a apresentação do produto devera

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

recebimento definitivo.

Lote (11) - COLETOR DE SECREÇÕES DESCARTÁVEL DE 2000ml:  Coletor de secreções

de polietileno, tipo saco, graduado de 100 em 100 ml, com capacidade máxima de 2.000ml,

alça tipo cordão, local para identificação/anotação dos dados do paciente; deverá atender as

legislações atuais vigentes; validade mínima de 1 (um) ano após a data do recebimento

definitivo. PACOTE COM 100 UNIDADES.

Lote (12) - COTONETE: Haste flexível com ponta de algodão hidrófilo; validade de no

mínimo 1 (um) ano após a data do recebimento definitivo. CAIXA CONTENDO 75

UNIDADES.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:57:21:964 L R F BATISTA - ME  R$ 3.245,00

21/09/2017 11:50:14:687 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.250,00

21/09/2017 11:49:17:257 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.258,50

19/09/2017 10:29:57:727 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 3.900,00

21/09/2017 11:36:37:491 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 5.359,00

21/09/2017 11:35:20:357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 5.360,60

19/09/2017 23:16:43:335 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.125,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:09:28:478 L R F BATISTA - ME  R$ 6.122,99

19/09/2017 10:38:21:505 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 6.123,00

21/09/2017 12:01:55:243 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 7.530,00

19/09/2017 19:33:09:359 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.534,50

18/09/2017 18:30:55:853 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 7.536,00

19/09/2017 23:19:07:273 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:19:57:090 L R F BATISTA - ME  R$ 245,00
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Lote (13) - Eosina Azul de Metileno com seguimento Gyemsa. QUANTIDADE DE 1.000 ML.

Lote (14) - Esparadrapo micropore: fita microporosa hipoalegérnica 10 cm x 10 m.

Lote (15) - FORMOL: Com teor de metanol na concentração de 10%, aspecto liquido,

límpido incolor; acondicionado em frasco de 1000 ml; rótulo com identificação, procedência,

lote, data de fabricação. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (16) - MÁSCARA (RESPIRADOR 1860 N95) enquadra-se na categoria PFF-2 e para

tanto,deve obedecer,entre outros,aos seguintes requisitos estabelecidos de acordo com o

pro jeto de norma 02:011.03-010/1993 da ABNT para peças semi- fac ia is

filtrantes:Penetração máxima através do filtro(1):6%,Resistência máxima à respiração(1):240

Pa;Penetração por indivíduo média máxima total(2):8%.Constituído por uma concha interna

de sustentação-composta de não-tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem

21/09/2017 12:16:49:109 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 247,00

19/09/2017 19:33:09:359 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 256,50

19/09/2017 10:38:21:505 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 290,00

19/09/2017 15:19:49:704 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:25:55:741 L R F BATISTA - ME  R$ 3.249,00

21/09/2017 12:16:03:321 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.250,00

19/09/2017 10:38:21:505 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 3.900,00

19/09/2017 23:19:07:273 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:38:43:258 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 30.459,00

21/09/2017 12:38:31:111 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 30.999,99

21/09/2017 12:35:51:119 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 33.129,00

21/09/2017 12:33:37:586 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 39.732,00

21/09/2017 12:33:00:030 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 40.910,00

21/09/2017 12:28:35:152 L R F BATISTA - ME  R$ 40.914,99

18/09/2017 18:30:55:853 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 40.918,80

19/09/2017 15:19:49:704 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 50.052,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:38:20:285 L R F BATISTA - ME  R$ 1.749,99

21/09/2017 12:37:53:388 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.750,00

21/09/2017 12:29:03:725 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.798,56
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resina. Sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas

eletrostaticamente.A parte externa do respirador é composta por um não-tecido na cor

verde,que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar,com tratamento

especial para maior resistência à projeção de sangue e fluidos corpóreos.A este conjunto

são incorporadas 2 bandas de elástico,uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal

necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário.

Lote (17) - Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m para autoclave a vapor, de porosidade

controlada, com indicadores químicos para vapor que mudam de cor diferenciando os

produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de polietileno e

polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem individual,

contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação

sanitária vigente e pertinente ao Produto.

Lote (18) - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m para autoclave a vapor, de porosidade

controlada, com indicadores químicos para vapor que mudam de cor diferenciando os

produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de polietileno e

polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem individual,

contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2017 18:29:26:020 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 7.849,44

19/09/2017 17:25:32:951 L R F BATISTA - ME  R$ 7.849,44

19/09/2017 19:37:03:955 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 9.100,80

19/09/2017 10:00:21:399 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 13.651,20

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 13:10:40:335 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 239.365,00

21/09/2017 13:09:41:908 L R F BATISTA - ME  R$ 239.750,99

21/09/2017 13:06:34:686 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 243.909,12

21/09/2017 13:02:37:112 SISPACK MEDICAL LTDA.  R$ 251.280,00

18/09/2017 18:29:26:020 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 253.750,92

21/09/2017 12:51:27:919 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 273.078,54

21/09/2017 12:53:28:019 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 325.900,00

21/09/2017 12:51:47:624 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA  R$ 327.669,12

19/09/2017 23:21:09:992 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 387.390,00

19/09/2017 15:27:53:995 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 404.812,08

19/09/2017 10:31:56:625 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 443.090,40

19/09/2017 15:53:06:121 BAUMER S A  R$ 670.080,00

13/09/2017 16:34:15:316 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 680.000,00
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sanitária vigente e pertinente ao Produto.

Lote (19) - Papel termossensível para registro de eletrocardiograma, em bobina, com escala

própria para registro e adaptação perfeita ao aparelho eletrocardiógrafo da marca COMEN

CM 300. Deverá medir 80 mm X 30 m (largura X comprimento). O produto deverá ser isento

de quaisquer defeitos.

Lote (20) - PAPEL TERMOSSENSÍVEL: Em rolo quadriculado nas medidas de 216 mm x 30

m compatível com aparelho de eletrocardiograma Bionet, branco. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 10:40:27:213 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 249.900,00

21/09/2017 15:25:37:069 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 278.399,50

21/09/2017 15:25:39:457 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 278.449,89

21/09/2017 15:00:03:457 L R F BATISTA - ME  R$ 309.500,00

21/09/2017 14:47:07:226 SISPACK MEDICAL LTDA.  R$ 350.640,00

21/09/2017 14:46:19:921 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 353.698,35

18/09/2017 18:29:26:020 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 353.698,36

19/09/2017 19:37:03:955 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 354.068,48

21/09/2017 14:57:11:416 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 406.220,00

21/09/2017 14:50:28:041 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA  R$ 406.430,72

21/09/2017 14:47:47:042 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 440.462,28

19/09/2017 16:51:56:701 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E  R$ 467.520,00

19/09/2017 10:31:56:625 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 553.232,00

19/09/2017 15:53:06:121 BAUMER S A  R$ 876.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:56:10:239 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 1.029,90

21/09/2017 15:55:43:314 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.030,00

21/09/2017 15:51:22:277 L R F BATISTA - ME  R$ 1.050,99

21/09/2017 15:50:40:784 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.249,99

19/09/2017 10:40:27:213 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 345.876,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:45:53:391 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 7.050,00

21/09/2017 15:45:34:650 L R F BATISTA - ME  R$ 7.050,90

21/09/2017 15:45:16:963 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.100,00

21/09/2017 15:44:45:791 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 13.500,00

19/09/2017 15:27:53:995 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 13.662,00
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Lote (21) - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE E FILHO: Pulseira binômio mãe e RN;

confeccionado em plástico, resistente e extra macio; na medida 2,5 cm x 6,5 cm (mãe) e 1,8

cm x 6,2 cm (RN); na cor branco; com 14 pontos (mãe) e 11 pontos (RN); permitindo o uso

de qualquer tipo de caneta esferográfica; resistente a procedimentos com lacre inviolável,

antialérgica, atóxica e macia; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

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

 

    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 à 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 10:56:30 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de

madeira, descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo

aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5

arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após

a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/09/2017, às 09:20:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2017, às 09:20:16 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de

madeira, descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo

aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5

arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após

a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO COMERCIO SERVICOS

E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 28/09/2017, às 13:01:24 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2017, às 13:01:24 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de

madeira, descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo

aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5

arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:45:04:306 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.666,00

19/09/2017 19:38:03:213 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.666,30

19/09/2017 23:21:55:845 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.151,00
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a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 29/09/2017, às 11:51:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/09/2017, às 11:51:42 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de

madeira, descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo

aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5

arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após

a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 29/09/2017, às 11:56:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/09/2017, às 11:56:11 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de

madeira, descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo

aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5

arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após

a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassif icou o fornecedor: MAEVE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 29/09/2017, às 11:57:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/09/2017, às 11:57:31 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de

madeira, descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo

aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5

arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após

a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 29/09/2017, às 13:30:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/09/2017, às 13:30:47 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de

madeira, descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo

aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5

arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após

a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS HOSPITALARES E. No dia 29/09/2017, às 13:31:09 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato

convencional, com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de

comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo

aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega

definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:41:12 horas, no lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo

hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm, longo sem abas; a apresentação do produto deverá

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

definitiva. PACOTE COM 08 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 22/09/2017, às 16:35:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/09/2017, às 16:35:52 horas, no lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo

hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm, longo sem abas; a apresentação do produto deverá

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

definitiva. PACOTE COM 08 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES

LTDA EP. No dia 28/09/2017, às 09:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2017, às 09:22:28 horas, no lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo

hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm, longo sem abas; a apresentação do produto deverá

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

definitiva. PACOTE COM 08 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: COMERCIAL TORRES LTDA - EPP. No dia 04/10/2017, às

10:53:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 10:53:27 horas, no lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo

hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm, longo sem abas; a apresentação do produto deverá

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

definitiva. PACOTE COM 08 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e condições
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editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer

Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R

F BATISTA ? ME, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 10:53:27 horas, no lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo

hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm, longo sem abas; a apresentação do produto deverá

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

definitiva. PACOTE COM 08 UNIDADES. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$

24.960,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:10:22 horas, no lote (3) - ATADURA 10 cm: Atadura de crepe;

em tecido 100% algodão ou misto; com dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mts de

comprimento(em repouso) peso 21,86 gramas; as bordas devem ser devidamente

acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente,

em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto

deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056; Com

registro na ANVISA. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Com

registro na ANVISA. PACOTE COM 12 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/10/2017, às 14:08:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 14:08:03 horas, no lote (3) - ATADURA 10 cm: Atadura de crepe;

em tecido 100% algodão ou misto; com dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mts de

comprimento(em repouso) peso 21,86 gramas; as bordas devem ser devidamente

acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente,

em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto

deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056; Com

registro na ANVISA. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Com

registro na ANVISA. PACOTE COM 12 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES

LTDA EP. No dia 06/10/2017, às 10:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:18:18 horas, no lote (3) - ATADURA 10 cm: Atadura de crepe;

em tecido 100% algodão ou misto; com dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mts de

comprimento(em repouso) peso 21,86 gramas; as bordas devem ser devidamente

acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente,

em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto

deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056; Com

registro na ANVISA. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Com

registro na ANVISA. PACOTE COM 12 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para:
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declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que

o Parecer Técnico de fls. 982 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA ? ME, vencedora do certame.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:18:18 horas, no lote (3) - ATADURA 10 cm: Atadura de crepe;

em tecido 100% algodão ou misto; com dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mts de

comprimento(em repouso) peso 21,86 gramas; as bordas devem ser devidamente

acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente,

em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto

deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056; Com

registro na ANVISA. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Com

registro na ANVISA. PACOTE COM 12 UNIDADES. - a empresa G. F. CARDOSO LEITE &

CIA LTDA - ME com o valor R$ 17.899,70 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:32:21 horas, no lote (4) - ATADURA 15 CM Atadura de crepe

não estéril, 13 fios, medindo 1,80 m de comprimento em repouso, largura 15 cm, as bordas

devem estar com perfeito acabamento para evitar desfiamento, a embalagem deve trazer

impresso as seguintes informações: procedência, data de fabricação, de validade, registro

na Anvisa e deve estar em conformidade com NBR 14056 � ABNT, Com registro na ANVISA.

Validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 12

UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017, às

11:10:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:10:45 horas, no lote (4) - ATADURA 15 CM Atadura de crepe

não estéril, 13 fios, medindo 1,80 m de comprimento em repouso, largura 15 cm, as bordas

devem estar com perfeito acabamento para evitar desfiamento, a embalagem deve trazer

impresso as seguintes informações: procedência, data de fabricação, de validade, registro

na Anvisa e deve estar em conformidade com NBR 14056 � ABNT, Com registro na ANVISA.

Validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 12

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

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls.

904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MONTEIRO

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 11:10:45 horas, no lote (4) - ATADURA 15 CM Atadura de crepe

não estéril, 13 fios, medindo 1,80 m de comprimento em repouso, largura 15 cm, as bordas
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devem estar com perfeito acabamento para evitar desfiamento, a embalagem deve trazer

impresso as seguintes informações: procedência, data de fabricação, de validade, registro

na Anvisa e deve estar em conformidade com NBR 14056 � ABNT, Com registro na ANVISA.

Validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 12

UNIDADES. - a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

LTDA-E com o valor R$ 23.077,37 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:10:30 horas, no lote (5) - ATADURA 20 cm: Atadura de crepe;

em tecido 100% algodão ou misto; com dimensão de 20 cm de largura x 1,80 mt de

comprimento(em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente

acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente,

em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto

devera ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056; PACOTE

COM 12 UNIDADES. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017, às 11:11:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:11:13 horas, no lote (5) - ATADURA 20 cm: Atadura de crepe;

em tecido 100% algodão ou misto; com dimensão de 20 cm de largura x 1,80 mt de

comprimento(em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente

acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente,

em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto

devera ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056; PACOTE

COM 12 UNIDADES. 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: Com

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 904/906 considerou a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 11:11:13 horas, no lote (5) - ATADURA 20 cm: Atadura de crepe;

em tecido 100% algodão ou misto; com dimensão de 20 cm de largura x 1,80 mt de

comprimento(em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente

acabadas, evitando desfiação; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente,

em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto

devera ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056; PACOTE

COM 12 UNIDADES. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa

MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E com o valor R$

33.415,80 foi a declarada vencedora na disputa do lote.
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    No dia 21/09/2017, às 11:26:29 horas, no lote (6) - BOLSA PARA COLOSTOMIA

INFANTIL Equipamento coletor para estoma intestinal para crianças entre 03 a 10 anos,

sistema uma (01) peça, drenável, plástico antiodor, transparente, bolsa tamanho médio, sem

filtro de carvão ativado, resina sintética, recortável até 55 mm, sem adesivo microporoso; o

produto devera 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

04/10/2017, às 10:54:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 10:54:17 horas, no lote (6) - BOLSA PARA COLOSTOMIA

INFANTIL Equipamento coletor para estoma intestinal para crianças entre 03 a 10 anos,

sistema uma (01) peça, drenável, plástico antiodor, transparente, bolsa tamanho médio, sem

filtro de carvão ativado, resina sintética, recortável até 55 mm, sem adesivo microporoso; o

produto devera 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: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer

Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R

F BATISTA - ME, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 10:54:17 horas, no lote (6) - BOLSA PARA COLOSTOMIA

INFANTIL Equipamento coletor para estoma intestinal para crianças entre 03 a 10 anos,

sistema uma (01) peça, drenável, plástico antiodor, transparente, bolsa tamanho médio, sem

filtro de carvão ativado, resina sintética, recortável até 55 mm, sem adesivo microporoso; o

produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a

data de entrega definitiva. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 1.980,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:08:58 horas, no lote (7) - BOLSA PARA COLOSTOMIA

NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema de uma (01) peça com dupla função: intestinal ou

urinária, com barreira de resina sintética plana, recortável até 27 mm. encaixe sem pressão

abdominal e fechamento individual, comprimento da bolsa 16,5 cm. caixa com 15 unidades.

com pectina, gelatina e fibras de algodão, filme plástico de 4 camadas: silencioso e anti-odor

composto por copolímero acetato de vinil etileno, copolímero cloreto de vinil e cloreto de

vinilideno, poliolefina modificada, cloreto de polivilideno; o produto devera 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 29/09/2017, às 10:53:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 29/09/2017, às 10:53:12 horas, no lote (7) - BOLSA PARA COLOSTOMIA

NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema de uma (01) peça com dupla função: intestinal ou

urinária, com barreira de resina sintética plana, recortável até 27 mm. encaixe sem pressão

abdominal e fechamento individual, comprimento da bolsa 16,5 cm. caixa com 15 unidades.

com pectina, gelatina e fibras de algodão, filme plástico de 4 camadas: silencioso e anti-odor

composto por copolímero acetato de vinil etileno, copolímero cloreto de vinil e cloreto de

vinilideno, poliolefina modificada, cloreto de polivilideno; o produto devera 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 - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA

AMAZONIA EIRELI ME. No dia 29/09/2017, às 11:38:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/09/2017, às 11:38:45 horas, no lote (7) - BOLSA PARA COLOSTOMIA

NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema de uma (01) peça com dupla função: intestinal ou

urinária, com barreira de resina sintética plana, recortável até 27 mm. encaixe sem pressão

abdominal e fechamento individual, comprimento da bolsa 16,5 cm. caixa com 15 unidades.

com pectina, gelatina e fibras de algodão, filme plástico de 4 camadas: silencioso e anti-odor

composto por copolímero acetato de vinil etileno, copolímero cloreto de vinil e cloreto de

vinilideno, poliolefina modificada, cloreto de polivilideno; o produto devera 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 - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 29/09/2017, às 11:43:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - BOLSA PARA COLOSTOMIA NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema de uma

(01) peça com dupla função: intestinal ou urinária, com barreira de resina sintética plana,

recortável até 27 mm. encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual,

comprimento da bolsa 16,5 cm. caixa com 15 unidades. com pectina, gelatina e fibras de

algodão, filme plástico de 4 camadas: silencioso e anti-odor composto por copolímero

acetato de vinil etileno, copolímero cloreto de vinil e cloreto de vinilideno, poliolefina

modificada, cloreto de polivilideno; o produto devera obedecer a legislação atual vigente;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:52:44 horas, no lote (8) - CAPA PARA COLCHAO DE BERÇO:

Capa para colchão de berço hospitalar, confeccionada em courvin, com sistema de

fechamento com zíper, de tamanhos aproximados de 30 cm e largura de 61 cm de

comprimento; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de
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1(um) ano após a data do recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/10/2017, às 11:11:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:11:33 horas, no lote (8) - CAPA PARA COLCHAO DE BERÇO:

Capa para colchão de berço hospitalar, confeccionada em courvin, com sistema de

fechamento com zíper, de tamanhos aproximados de 30 cm e largura de 61 cm de

comprimento; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; 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: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que

o Parecer Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, vencedora do

certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 11:11:33 horas, no lote (8) - CAPA PARA COLCHAO DE BERÇO:

Capa para colchão de berço hospitalar, confeccionada em courvin, com sistema de

fechamento com zíper, de tamanhos aproximados de 30 cm e largura de 61 cm de

comprimento; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de

1(um) ano após a data do recebimento definitivo. - a empresa MONTEIRO COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E com o valor R$ 4.900,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:00:17 horas, no lote (9) - COBERTOR TÉRMICO aluminizado

utilizado para manutenção do calor corpóreo na prevenção do estado de choque ou

queimaduras. Confeccionado em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com

alumínio com espessura de 25 a 20 micras. Medidas: 2,10 m x 1,40 m. Deverá apresentar

obrigatoriamente o Registro no Ministério da Saúde ou a Isenção do mesmo no momento da

licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017, às 10:54:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 10:54:55 horas, no lote (9) - COBERTOR TÉRMICO aluminizado

utilizado para manutenção do calor corpóreo na prevenção do estado de choque ou

queimaduras. Confeccionado em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com

alumínio com espessura de 25 a 20 micras. Medidas: 2,10 m x 1,40 m. Deverá apresentar

obrigatoriamente o Registro no Ministério da Saúde ou a Isenção do mesmo no momento da

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

foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 904/906
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considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME,

vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 10:54:55 horas, no lote (9) - COBERTOR TÉRMICO aluminizado

utilizado para manutenção do calor corpóreo na prevenção do estado de choque ou

queimaduras. Confeccionado em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com

alumínio com espessura de 25 a 20 micras. Medidas: 2,10 m x 1,40 m. Deverá apresentar

obrigatoriamente o Registro no Ministério da Saúde ou a Isenção do mesmo no momento da

licitação. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 6.387,75 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:00:00 horas, no lote (10) - COLAR CERVICAL TAMANHO

INFANTIL:

Confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com

processo de fabricação estampado; com revestimento em EVA internamente; com

revestimento de 5 mm no mínimo; deverá possuir suporte até a região pré auricular; com

abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotídeo; com abertura traseira

posterior suficiente para ventilação da região posterior; todo o material usado p/ fabricação

do colar deve ser totalmente radiolucente; fechamento/ajuste através de velcro; velcro com

largura de 5 cm; na COR AZUL CLARO para TAMANHO INFANTIL; e com comprimento

mínimo de 11 cm; com perímetro da circunferência de 30 a 45 cm para o tamanho infantil;

com altura anterior de 7,6 cm; com altura posterior de 12,7 cm; com finalidade de

imobilização da coluna cervical; manual em português; a apresentação do produto devera

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

recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017,

às 10:55:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 10:55:53 horas, no lote (10) - COLAR CERVICAL TAMANHO

INFANTIL:

Confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com

processo de fabricação estampado; com revestimento em EVA internamente; com

revestimento de 5 mm no mínimo; deverá possuir suporte até a região pré auricular; com

abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotídeo; com abertura traseira

posterior suficiente para ventilação da região posterior; todo o material usado p/ fabricação

do colar deve ser totalmente radiolucente; fechamento/ajuste através de velcro; velcro com

largura de 5 cm; na COR AZUL CLARO para TAMANHO INFANTIL; e com comprimento

mínimo de 11 cm; com perímetro da circunferência de 30 a 45 cm para o tamanho infantil;

com altura anterior de 7,6 cm; com altura posterior de 12,7 cm; com finalidade de

imobilização da coluna cervical; manual em português; a apresentação do produto devera

obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 1 (um) ano após a data do
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recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls.

904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA -

ME, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 10:55:53 horas, no lote (10) - COLAR CERVICAL TAMANHO

INFANTIL:

Confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com

processo de fabricação estampado; com revestimento em EVA internamente; com

revestimento de 5 mm no mínimo; deverá possuir suporte até a região pré auricular; com

abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotídeo; com abertura traseira

posterior suficiente para ventilação da região posterior; todo o material usado p/ fabricação

do colar deve ser totalmente radiolucente; fechamento/ajuste através de velcro; velcro com

largura de 5 cm; na COR AZUL CLARO para TAMANHO INFANTIL; e com comprimento

mínimo de 11 cm; com perímetro da circunferência de 30 a 45 cm para o tamanho infantil;

com altura anterior de 7,6 cm; com altura posterior de 12,7 cm; com finalidade de

imobilização da coluna cervical; manual em português; a apresentação do produto devera

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

recebimento definitivo. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 3.243,80 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:19:06 horas, no lote (11) - COLETOR DE SECREÇÕES

DESCARTÁVEL DE 2000ml:  Coletor de secreções de polietileno, tipo saco, graduado de

100 em 100 ml, com capacidade máxima de 2.000ml, alça tipo cordão, local para

identificação/anotação dos dados do paciente; deverá atender as legislações atuais

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

COM 100 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017,

às 10:57:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 10:57:19 horas, no lote (11) - COLETOR DE SECREÇÕES

DESCARTÁVEL DE 2000ml:  Coletor de secreções de polietileno, tipo saco, graduado de

100 em 100 ml, com capacidade máxima de 2.000ml, alça tipo cordão, local para

identificação/anotação dos dados do paciente; deverá atender as legislações atuais

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

COM 100 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls.
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904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA -

ME, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 10:57:19 horas, no lote (11) - COLETOR DE SECREÇÕES

DESCARTÁVEL DE 2000ml:  Coletor de secreções de polietileno, tipo saco, graduado de

100 em 100 ml, com capacidade máxima de 2.000ml, alça tipo cordão, local para

identificação/anotação dos dados do paciente; deverá atender as legislações atuais

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

COM 100 UNIDADES. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 6.121,50 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:22:30 horas, no lote (12) - COTONETE: Haste flexível com

ponta de algodão hidrófilo; validade de no mínimo 1 (um) ano após a data do recebimento

definitivo. CAIXA CONTENDO 75 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/10/2017, às 10:58:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 10:58:16 horas, no lote (12) - COTONETE: Haste flexível com

ponta de algodão hidrófilo; validade de no mínimo 1 (um) ano após a data do recebimento

definitivo. CAIXA CONTENDO 75 UNIDADES. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que

o Parecer Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 10:58:16 horas, no lote (12) - COTONETE: Haste flexível com

ponta de algodão hidrófilo; validade de no mínimo 1 (um) ano após a data do recebimento

definitivo. CAIXA CONTENDO 75 UNIDADES. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor

R$ 244,50 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:27:29 horas, no lote (13) - Eosina Azul de Metileno com

seguimento Gyemsa. QUANTIDADE DE 1.000 ML. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/10/2017, às 10:58:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 10:58:36 horas, no lote (13) - Eosina Azul de Metileno com

seguimento Gyemsa. QUANTIDADE DE 1.000 ML. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que

o Parecer Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a
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empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 10:58:36 horas, no lote (13) - Eosina Azul de Metileno com

seguimento Gyemsa. QUANTIDADE DE 1.000 ML. - a empresa L R F BATISTA - ME com o

valor R$ 3.249,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:49:11 horas, no lote (14) - Esparadrapo micropore: fita

microporosa hipoalegérnica 10 cm x 10 m. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/10/2017, às 11:13:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:13:06 horas, no lote (14) - Esparadrapo micropore: fita

microporosa hipoalegérnica 10 cm x 10 m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer

Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 11:13:06 horas, no lote (14) - Esparadrapo micropore: fita

microporosa hipoalegérnica 10 cm x 10 m. - a empresa MONTEIRO COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E com o valor R$ 30.444,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:39:34 horas, no lote (15) - FORMOL: Com teor de metanol na

concentração de 10%, aspecto liquido, límpido incolor; acondicionado em frasco de 1000 ml;

rótulo com identificação, procedência, lote, data de fabricação. Registro na ANVISA.

Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/10/2017, às 10:59:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 10:59:02 horas, no lote (15) - FORMOL: Com teor de metanol na

concentração de 10%, aspecto liquido, límpido incolor; acondicionado em frasco de 1000 ml;

rótulo com identificação, procedência, lote, data de fabricação. Registro na ANVISA.

Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer

Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R

F BATISTA - ME, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 10:59:02 horas, no lote (15) - FORMOL: Com teor de metanol na
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concentração de 10%, aspecto liquido, límpido incolor; acondicionado em frasco de 1000 ml;

rótulo com identificação, procedência, lote, data de fabricação. Registro na ANVISA.

Garantia mínima de 01 (um) ano. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 1.749,60

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:42:30 horas, no lote (16) - MÁSCARA (RESPIRADOR 1860

N95) enquadra-se na categoria PFF-2 e para tanto,deve obedecer,entre outros,aos

seguintes requisitos estabelecidos de acordo com o projeto de norma 02:011.03-010/1993

da ABNT para peças semi-faciais f i l t rantes:Penetração máxima através do

filtro(1):6%,Resistência máxima à respiração(1):240 Pa;Penetração por indivíduo média

máxima total(2):8%.Constituído por uma concha interna de sustentação-composta de não-

tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. Sobre esta concha é

montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas eletrostaticamente.A parte

externa do respirador é composta por um não-tecido na cor verde,que protege o meio

filtrante evitando que as fibras possam se soltar,com tratamento especial para maior

resistência à projeção de sangue e fluidos corpóreos.A este conjunto são incorporadas 2

bandas de elástico,uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal necessário para

manter o respirador firme e ajustado na face do usuário. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 04/10/2017, às 11:17:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:17:07 horas, no lote (16) - MÁSCARA (RESPIRADOR 1860

N95) enquadra-se na categoria PFF-2 e para tanto,deve obedecer,entre outros,aos

seguintes requisitos estabelecidos de acordo com o projeto de norma 02:011.03-010/1993

da ABNT para peças semi-faciais f i l t rantes:Penetração máxima através do

filtro(1):6%,Resistência máxima à respiração(1):240 Pa;Penetração por indivíduo média

máxima total(2):8%.Constituído por uma concha interna de sustentação-composta de não-

tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. Sobre esta concha é

montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas eletrostaticamente.A parte

externa do respirador é composta por um não-tecido na cor verde,que protege o meio

filtrante evitando que as fibras possam se soltar,com tratamento especial para maior

resistência à projeção de sangue e fluidos corpóreos.A este conjunto são incorporadas 2

bandas de elástico,uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal necessário para

manter o respirador firme e ajustado na face do usuário. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME,

vencedora do certame.
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    No dia 04/10/2017, às 11:17:07 horas, no lote (16) - MÁSCARA (RESPIRADOR 1860

N95) enquadra-se na categoria PFF-2 e para tanto,deve obedecer,entre outros,aos

seguintes requisitos estabelecidos de acordo com o projeto de norma 02:011.03-010/1993

da ABNT para peças semi-faciais f i l t rantes:Penetração máxima através do

filtro(1):6%,Resistência máxima à respiração(1):240 Pa;Penetração por indivíduo média

máxima total(2):8%.Constituído por uma concha interna de sustentação-composta de não-

tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. Sobre esta concha é

montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas eletrostaticamente.A parte

externa do respirador é composta por um não-tecido na cor verde,que protege o meio

filtrante evitando que as fibras possam se soltar,com tratamento especial para maior

resistência à projeção de sangue e fluidos corpóreos.A este conjunto são incorporadas 2

bandas de elástico,uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal necessário para

manter o respirador firme e ajustado na face do usuário. - a empresa ANTONIO & OLIVEIRA

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME com o valor R$ 7.849,44 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 13:16:14 horas, no lote (17) - Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m

para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que

mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico

bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e

atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017, às 11:06:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:06:18 horas, no lote (17) - Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m

para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que

mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico

bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e

atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA

EP, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 11:06:18 horas, no lote (17) - Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m

para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que
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mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico

bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e

atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. - a empresa PROVIDER

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP com o valor R$ 239.344,20 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:26:23 horas, no lote (18) - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m

para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que

mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico

bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e

atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017, às 14:28:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 14:28:22 horas, no lote (18) - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m

para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que

mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico

bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e

atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 06/10/2017, às 10:19:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2017, às 10:19:29 horas, no lote (18) - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m

para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que

mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico

bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e

atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 982 considerou a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, vencedora do certame.

 

    No dia 06/10/2017, às 10:19:29 horas, no lote (18) - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m
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para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que

mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico

bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e

atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. - a empresa A G D DE

OLIVEIRA EIRELI EPP com o valor R$ 278.388,68 foi a declarada vencedora na disputa do

lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:57:12 horas, no lote (19) - Papel termossensível para registro de

eletrocardiograma, em bobina, com escala própria para registro e adaptação perfeita ao

aparelho eletrocardiógrafo da marca COMEN CM 300. Deverá medir 80 mm X 30 m (largura

X comprimento). O produto deverá ser isento de quaisquer defeitos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017, às 11:06:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:06:57 horas, no lote (19) - Papel termossensível para registro de

eletrocardiograma, em bobina, com escala própria para registro e adaptação perfeita ao

aparelho eletrocardiógrafo da marca COMEN CM 300. Deverá medir 80 mm X 30 m (largura

X comprimento). O produto deverá ser isento de quaisquer defeitos. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA

EP, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 11:06:57 horas, no lote (19) - Papel termossensível para registro de

eletrocardiograma, em bobina, com escala própria para registro e adaptação perfeita ao

aparelho eletrocardiógrafo da marca COMEN CM 300. Deverá medir 80 mm X 30 m (largura

X comprimento). O produto deverá ser isento de quaisquer defeitos. - a empresa PROVIDER

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP com o valor R$ 1.029,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:46:36 horas, no lote (20) - PAPEL TERMOSSENSÍVEL: Em rolo

quadriculado nas medidas de 216 mm x 30 m compatível com aparelho de

eletrocardiograma Bionet, branco. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/10/2017, às 11:07:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:07:31 horas, no lote (20) - PAPEL TERMOSSENSÍVEL: Em rolo
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quadriculado nas medidas de 216 mm x 30 m compatível com aparelho de

eletrocardiograma Bionet, branco. 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: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 013/2017;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 904/906

considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 11:07:31 horas, no lote (20) - PAPEL TERMOSSENSÍVEL: Em rolo

quadriculado nas medidas de 216 mm x 30 m compatível com aparelho de

eletrocardiograma Bionet, branco. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

- a empresa PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP com o

valor R$ 7.048,80 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:49:08 horas, no lote (21) - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

MÃE E FILHO: Pulseira binômio mãe e RN; confeccionado em plástico, resistente e extra

macio; na medida 2,5 cm x 6,5 cm (mãe) e 1,8 cm x 6,2 cm (RN); na cor branco; com 14

pontos (mãe) e 11 pontos (RN); permitindo o uso de qualquer tipo de caneta esferográfica;

resistente a procedimentos com lacre inviolável, antialérgica, atóxica e macia; a

apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 04/10/2017, às 11:18:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2017, às 11:18:35 horas, no lote (21) - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

MÃE E FILHO: Pulseira binômio mãe e RN; confeccionado em plástico, resistente e extra

macio; na medida 2,5 cm x 6,5 cm (mãe) e 1,8 cm x 6,2 cm (RN); na cor branco; com 14

pontos (mãe) e 11 pontos (RN); permitindo o uso de qualquer tipo de caneta esferográfica;

resistente a procedimentos com lacre inviolável, antialérgica, atóxica e macia; a

apresentação do produto deverá 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: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 013/2017; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer

Técnico de fls. 904/906 considerou a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP, vencedora do certame.

 

    No dia 04/10/2017, às 11:18:35 horas, no lote (21) - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

MÃE E FILHO: Pulseira binômio mãe e RN; confeccionado em plástico, resistente e extra

macio; na medida 2,5 cm x 6,5 cm (mãe) e 1,8 cm x 6,2 cm (RN); na cor branco; com 14
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pontos (mãe) e 11 pontos (RN); permitindo o uso de qualquer tipo de caneta esferográfica;

resistente a procedimentos com lacre inviolável, antialérgica, atóxica e macia; a

apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 3.636,00 foi a declarada vencedora na disputa

do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:04:37 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável,

formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm

de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo

aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega

definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. O motivo da desclassificação

foi: Com fundamento no item 5.1.8 do Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento

ao estabelecido no item 5.1.7, com a ausência de Marca, modelo/referência no

cadastramento da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:07:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo hospitalar, com gel, 7 cm X 25

cm, longo sem abas; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 08

UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do Edital,

desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a ausência

de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:09:02 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (3) - ATADURA 10 cm: Atadura de crepe; em tecido 100% algodão

ou misto; com dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mts de comprimento(em repouso) peso

21,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiação; classe tipo

I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material

que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico

que comprove cumprimento NBR 14056; Com registro na ANVISA. validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva. Com registro na ANVISA. PACOTE COM 12

UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do Edital,

desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a ausência

de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do sistema.
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    No dia 21/09/2017, às 09:10:25 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (4) - ATADURA 15 CM Atadura de crepe não estéril, 13 fios,

medindo 1,80 m de comprimento em repouso, largura 15 cm, as bordas devem estar com

perfeito acabamento para evitar desfiamento, a embalagem deve trazer impresso as

seguintes informações: procedência, data de fabricação, de validade, registro na Anvisa e

deve estar em conformidade com NBR 14056 � ABNT, Com registro na ANVISA. Validade

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 12 UNIDADES. O

motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do Edital,  desclassifico à

proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a ausência de Marca,

modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:12:07 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (5) - ATADURA 20 cm: Atadura de crepe; em tecido 100% algodão

ou misto; com dimensão de 20 cm de largura x 1,80 mt de comprimento(em repouso) peso

42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiação; classe tipo

I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material

que garanta a integridade do produto; o produto devera ser entregue com laudo analítico

que comprove cumprimento NBR 14056; PACOTE COM 12 UNIDADES. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento

no item 5.1.8 do Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no

item 5.1.7, com a ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no

campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:14:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (8) - CAPA PARA COLCHAO DE BERÇO: Capa para colchão de

berço hospitalar, confeccionada em courvin, com sistema de fechamento com zíper, de

tamanhos aproximados de 30 cm e largura de 61 cm de comprimento; o produto deverá

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

recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do

Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a

ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do

sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:16:53 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (9) - COBERTOR TÉRMICO aluminizado utilizado para manutenção

do calor corpóreo na prevenção do estado de choque ou queimaduras. Confeccionado em
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poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio com espessura de 25 a 20

micras. Medidas: 2,10 m x 1,40 m. Deverá apresentar obrigatoriamente o Registro no

Ministério da Saúde ou a Isenção do mesmo no momento da licitação. O motivo da

desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do Edital,  desclassifico à proposta por

descumprimento ao estabelecido no i tem 5.1.7, com a ausência de Marca,

modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:18:50 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (10) - COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL:

Confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com

processo de fabricação estampado; com revestimento em EVA internamente; com

revestimento de 5 mm no mínimo; deverá possuir suporte até a região pré auricular; com

abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotídeo; com abertura traseira

posterior suficiente para ventilação da região posterior; todo o material usado p/ fabricação

do colar deve ser totalmente radiolucente; fechamento/ajuste através de velcro; velcro com

largura de 5 cm; na COR AZUL CLARO para TAMANHO INFANTIL; e com comprimento

mínimo de 11 cm; com perímetro da circunferência de 30 a 45 cm para o tamanho infantil;

com altura anterior de 7,6 cm; com altura posterior de 12,7 cm; com finalidade de

imobilização da coluna cervical; manual em português; a apresentação do produto devera

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

recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do

Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a

ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do

sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:53:43 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (11) - COLETOR DE SECREÇÕES DESCARTÁVEL DE 2000ml:

Coletor de secreções de polietileno, tipo saco, graduado de 100 em 100 ml, com capacidade

máxima de 2.000ml, alça tipo cordão, local para identificação/anotação dos dados do

paciente; deverá atender as legislações atuais vigentes; validade mínima de 1 (um) ano

após a data do recebimento definitivo. PACOTE COM 100 UNIDADES. O motivo da

desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do Edital,  desclassifico à proposta por

descumprimento ao estabelecido no i tem 5.1.7, com a ausência de Marca,

modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:54:39 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (13) - Eosina Azul de Metileno com seguimento Gyemsa.
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QUANTIDADE DE 1.000 ML. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item

5.1.8 do Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7,

com a ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo

próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:55:34 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (14) - Esparadrapo micropore: fita microporosa hipoalegérnica 10 cm

x 10 m. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do Edital,

desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a ausência

de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:56:37 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (17) -

Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com

indicadores químicos para vapor que mudam de cor diferenciando os produtos já

processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de polietileno e polipropileno,

colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem individual, contendo dados de

identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e

pertinente ao Produto. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do

Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a

ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do

sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:56:50 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (17) - Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m para autoclave a vapor, de

porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que mudam de cor

diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de

polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem

individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à

legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. O motivo da desclassificação foi: Com

fundamento no item 5.1.8 do Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao

estabelecido no item 5.1.7, com a ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento

da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:57:49 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (18) -

Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com

indicadores químicos para vapor que mudam de cor diferenciando os produtos já
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processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de polietileno e polipropileno,

colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem individual, contendo dados de

identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e

pertinente ao Produto. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do

Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a

ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do

sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:57:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (18) - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m para autoclave a vapor, de

porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que mudam de cor

diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de

polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem

individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à

legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. O motivo da desclassificação foi: Com

fundamento no item 5.1.8 do Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao

estabelecido no item 5.1.7, com a ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento

da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:58:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (21) - PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO MÃE E FILHO: Pulseira binômio mãe e RN; confeccionado em plástico,

resistente e extra macio; na medida 2,5 cm x 6,5 cm (mãe) e 1,8 cm x 6,2 cm (RN); na cor

branco; com 14 pontos (mãe) e 11 pontos (RN); permitindo o uso de qualquer tipo de caneta

esferográfica; resistente a procedimentos com lacre inviolável, antialérgica, atóxica e macia;

a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento

no item 5.1.8 do Edital,  desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no

item 5.1.7, com a ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no

campo próprio do sistema.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:59:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA

DO NORTE LT, no lote (21) - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE E FILHO: Pulseira

binômio mãe e RN; confeccionado em plástico, resistente e extra macio; na medida 2,5 cm x

6,5 cm (mãe) e 1,8 cm x 6,2 cm (RN); na cor branco; com 14 pontos (mãe) e 11 pontos

(RN); permitindo o uso de qualquer tipo de caneta esferográfica; resistente a procedimentos

com lacre inviolável, antialérgica, atóxica e macia; a apresentação do produto deverá

obedecer a legislação atual vigente; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)
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ano. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.8 do Edital,

desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7, com a ausência

de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio do sistema.

 

    No dia 22/09/2017, às 16:35:51 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES

LTDA EP, no lote (2) - ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm,

longo sem abas; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 08

UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PROVIDER

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP deste LOTE 2, com fulcro no item

8.2, I do Edital, considerando a mensagem enviada pela empresa no dia 22/09/2017 às

12:21:27, relatando o que segue: "Bom dia. Sra Pregoeira para este lote n. pedimos

desclassificação em função de termos cotado absorvente normal e não o hospitalar como

exigido em edital. Pedimos desculpa pelo transtorno. Grata".

 

    No dia 28/09/2017, às 09:20:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

LTDA-E, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato

convencional, com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de

comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo

aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega

definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a Empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

LTDA-E, por não ter atendido ao prazo fornecido para o envio da proposta e documentação

solicitada, conforme o subitem 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 28/09/2017, às 09:22:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - COMERCIAL TORRES LTDA - EPP, no lote (2) -

ABSORVENTE HIGIÊNICO tipo hospitalar, com gel, 7 cm X 25 cm, longo sem abas; a

apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva. PACOTE COM 08 UNIDADES. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa COMERCIAL TORRES LTDA - EPP, por não

ter atendido ao prazo fornecido para o envio da proposta e documentação solicitada,

conforme o subitem 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 28/09/2017, às 13:01:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES

LTDA EP, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato

convencional, com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de
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comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo

aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega

definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES

LTDA EP deste LOTE 2, com fulcro no item 8.2, I do Edital, considerando a mensagem

enviada pela empresa no dia 28/09/2017 às 12:07:10, relatando o que segue: "Bom dia,

Pregoeira pedimos desclassificação deste lote em função de termos digitado o valor

erroneamente, pedimos desculpa pelo transtorno. Grata".

 

    No dia 29/09/2017, às 10:53:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (7) - BOLSA

PARA COLOSTOMIA NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema de uma (01) peça com dupla

função: intestinal ou urinária, com barreira de resina sintética plana, recortável até 27 mm.

encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual, comprimento da bolsa 16,5 cm.

caixa com 15 unidades. com pectina, gelatina e fibras de algodão, filme plástico de 4

camadas: silencioso e anti-odor composto por copolímero acetato de vinil etileno,

copolímero cloreto de vinil e cloreto de vinilideno, poliolefina modificada, cloreto de

polivilideno; o produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME deste LOTE 2, com fulcro no item 8.2, I do

Edital, considerando a mensagem enviada pela empresa no dia 29/09/2017 às 09����:12:17,

relatando o que segue: "Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado para o lote

7".

 

    No dia 29/09/2017, às 11:38:43 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

LTDA-E, no lote (7) - BOLSA PARA COLOSTOMIA NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema de

uma (01) peça com dupla função: intestinal ou urinária, com barreira de resina sintética

plana, recortável até 27 mm. encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual,

comprimento da bolsa 16,5 cm. caixa com 15 unidades. com pectina, gelatina e fibras de

algodão, filme plástico de 4 camadas: silencioso e anti-odor composto por copolímero

acetato de vinil etileno, copolímero cloreto de vinil e cloreto de vinilideno, poliolefina

modificada, cloreto de polivilideno; o produto devera obedecer a legislação atual vigente;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E deste LOTE 7, com fulcro no item 8.2, I do Edital,

considerando a convocação do item 8.4 do Edital e a mensagem enviada pela empresa no

dia 29/09/2017 às 11:31:10, relatando o que segue: "Bom dia Sra. Pregoieira  não temos

como baixo o nosso valor, pois já estamos no limite".
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    No dia 29/09/2017, às 11:43:43 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES

LTDA EP, no lote (7) - BOLSA PARA COLOSTOMIA NEONATAL. Bolsa neonatal, sistema

de uma (01) peça com dupla função: intestinal ou urinária, com barreira de resina sintética

plana, recortável até 27 mm. encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual,

comprimento da bolsa 16,5 cm. caixa com 15 unidades. com pectina, gelatina e fibras de

algodão, filme plástico de 4 camadas: silencioso e anti-odor composto por copolímero

acetato de vinil etileno, copolímero cloreto de vinil e cloreto de vinilideno, poliolefina

modificada, cloreto de polivilideno; o produto devera obedecer a legislação atual vigente;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP deste LOTE 7, com fulcro no item 8.2, I do Edital, considerando a

convocação do item 8.4 do Edital e a mensagem enviada pela empresa no dia 29/09/2017

às 11:16:00, relatando o que segue: "Não temos interesse neste item. Grata".

 

    No dia 29/09/2017, às 11:51:38 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

EPP, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato

convencional, com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de

comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo

aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega

definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

EPP deste LOTE 1, com fulcro no item 8.2, I do Edital, considerando a convocação do item

8.4 do Edital e a mensagem enviada pela empresa no dia 28/09/2017 às 15:46:24, relatando

o que segue: "Boa tarde, Srª Pregoeira e equipe de apoio infelizmente o estimado desta

secretaria esta mito baixo e não conseguimos fechar no mesmo. o nosso menor valor para

atende-los é R$ 7.000,00".

 

    No dia 29/09/2017, às 11:56:07 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) -

ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato convencional, com

extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de

ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM

100 UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MAEVE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA deste LOTE 1, com fulcro no item 8.2, I do Edital,

considerando a convocação do item 8.4 do Edital e a mensagem enviada pela empresa no

dia 28/09/2017 às 16:11:04, relatando o que segue: "Sr. Pregoeiro, infelizmente não

conseguimos efetuar o lance dentro do valor estimado. Grato".
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    No dia 29/09/2017, às 11:57:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (1) -

ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato convencional, com

extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de

ente 1,5 cm de largura, 13,5 arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM

100 UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MEDICAL DA

AMAZONIA EIRELI ME deste LOTE 1, com fulcro no item 8.2, I do Edital, considerando a

convocação do item 8.4 do Edital e a mensagem enviada pela empresa no dia 28/09/2017

às 15:22:21, relatando o que segue: "Boa tarde Sª Pregoeira e equipe de apoio, Infelizmente

não conseguimos chegar ao estimado para este item.".

 

    No dia 29/09/2017, às 13:30:47 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES E, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira,

descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo

aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm de largura, 13,5

arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de 01 (um) ano após

a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100 UNIDADES. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS HOSPITALARES E deste LOTE 1, com fulcro no item 8.2, I do Edital,

considerando a convocação do item 8.4 do Edital e a não manifestação no prazo estipulado

no sistema.

 

    No dia 29/09/2017, às 13:31:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (1) - ABAIXADOR

DE LÍNGUA espátula de madeira, descartável, formato convencional, com extremidades

arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de comprimento e 2 mm de ente 1,5 cm

de largura, 13,5 arredondadas, medindo aproximadamente espessura. validade mínima de

01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Embalados em PACOTES COM 100

UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA

EIRELI EPP deste LOTE 1, com fulcro no item 8.2, I do Edital, considerando a convocação

do item 8.4 do Edital e a não manifestação no prazo estipulado no sistema.

 

    No dia 04/10/2017, às 14:08:01 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES

LTDA EP, no lote (3) - ATADURA 10 cm: Atadura de crepe; em tecido 100% algodão ou

misto; com dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mts de comprimento(em repouso) peso

21,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiação; classe tipo
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I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material

que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico

que comprove cumprimento NBR 14056; Com registro na ANVISA. validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva. Com registro na ANVISA. PACOTE COM 12

UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PROVIDER

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP, deste LOTE 3, com fulcro no item

8.2, I do Edital, considerando que à proposta descumpre o estabelecido no item 5.1.7, com a

divergência de marcas, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo próprio

do sistema, confirmada pela mensagem enviada pela empresa no dia 04.10.2017 por e-mail,

relatando o que segue: �a marca que comercializamos é a America, Medihouse é a marca

que usamos para absorventes hospitalares.

 

    No dia 04/10/2017, às 14:28:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

LTDA-E, no lote (18) - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 m para autoclave a vapor, de

porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que mudam de cor

diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de

polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem. Embalagem

individual, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à

legislação sanitária vigente e pertinente ao Produto. O motivo da desclassificação foi:

Inabilito a Empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E,

com fundamento no item 11.6.1 do Edital e no Parecer Técnico de fls. 904/906 dos autos,

por não preencher as exigências e condições editalícias, desatendendo ao item 11.4.3

quanto a documentação técnico habilitatória (Registro do Produto emitido pela ANVISA ou

Ministério da Saúde).

 

    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.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS
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Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP

13.193.395/0001-38 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME

61.374.161/0001-30 BAUMER S A

02.176.223/0001-30 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

13.807.868/0001-40 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO NORTE LT

19.844.928/0001-80 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA - ME

11.824.928/0001-07 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP

16.648.619/0001-47 INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

34.758.599/0001-49 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

10.547.978/0001-21 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E

07.819.734/0001-46 PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO LTDA

11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

26.164.075/0001-00 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP

04.598.413/0003-32 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

54.565.478/0001-98 SISPACK MEDICAL LTDA.
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