
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: 08.00297/2017)

 

     às 08:59:17 horas do dia 22/09/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

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

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

08.00297/2017 - 2017/015/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO

HOSPITALAR  AGULHA DE RAQUI, SONDAS E TUBOS, visando atender à Secretaria

Municipal de Saúde  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável;

confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25g x 3 1/2"; canhão translúcido,

conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira

microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação

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

Lote (2) - AGULHA RAQUI 26 x 3,5Agulha para anestesia raquidiana descartável;

confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock;

embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a

apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva.

Lote (3) - AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável;

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.178,75

16/09/2017 11:03:52:148 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.842,50

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.085,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.130,00

16/09/2017 11:03:52:148 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.420,00

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 4.890,00
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confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock;

embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a

apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva.

Lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, Estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na ANVISA.

Lote (5) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (6) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.164,20

16/09/2017 11:03:52:148 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.462,80

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 4.922,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:10:07:280 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 2.593,50

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.774,50

16/09/2017 11:03:52:148 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.206,75

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.592,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:10:57:178 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 2.994,75

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.004,75

16/09/2017 11:03:52:148 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.524,50

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.955,25
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polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (7) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa..

Lote (8) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (9) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:11:28:002 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 2.615,00

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.694,52

16/09/2017 12:50:39:098 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.133,84

18/09/2017 17:20:05:030 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.589,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:12:00:506 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 2.793,00

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.722,00

16/09/2017 12:50:39:098 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.268,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:13:13:948 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 3.034,00

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.681,00

16/09/2017 12:50:39:098 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.214,00

21/09/2017 09:12:47:010 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.927,00
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Lote (10) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (11) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (12) - SONDA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:13:59:842 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 3.762,00

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.301,75

16/09/2017 12:50:39:098 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.821,50

18/09/2017 17:20:05:030 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.252,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:14:46:053 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 1.662,50

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 779,00

16/09/2017 12:50:39:098 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.083,00

18/09/2017 17:20:05:030 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 864,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:15:38:609 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 3.948,00

20/09/2017 02:30:01:007 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.226,00

16/09/2017 11:14:04:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.667,00

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.247,00
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Lote (13) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (14) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (15) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:16:03:942 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 1.800,00

20/09/2017 02:30:01:007 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 954,00

16/09/2017 11:14:04:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.143,00

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 963,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:16:37:198 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 1.660,00

20/09/2017 02:30:01:007 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 790,00

16/09/2017 11:14:04:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 980,00

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:17:14:945 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 1.719,50

20/09/2017 02:30:01:007 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 836,00

16/09/2017 11:14:04:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.016,50

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 845,50
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proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (16) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo

Lote (17) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:17:50:270 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 1.207,12

20/09/2017 02:30:01:007 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 594,08

16/09/2017 11:14:04:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 714,16

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 600,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:18:22:217 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 1.853,70

20/09/2017 02:33:25:940 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 901,80

16/09/2017 11:18:02:674 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.093,85

18/09/2017 17:35:11:538 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 910,15

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2017 08:44:42:806 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 2.124,00

20/09/2017 02:33:25:940 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.088,55

30/10/2017 Página 6 de 67



Lote (18) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (19) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

16/09/2017 11:18:02:674 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.256,70

18/09/2017 17:35:11:538 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.097,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:19:37:518 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 2.757,30

20/09/2017 02:33:25:940 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.383,70

16/09/2017 11:18:02:674 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.636,20

21/09/2017 09:19:19:812 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.393,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2017 09:20:15:235 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 2.376,00

20/09/2017 02:33:25:940 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.212,75

16/09/2017 11:18:02:674 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.402,50

18/09/2017 17:35:11:538 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.221,00
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Lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 5,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 5,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:33:25:940 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 926,40

16/09/2017 11:18:02:674 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.159,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:36:37:634 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 921,60

16/09/2017 11:21:08:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.008,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:36:37:634 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 965,00

16/09/2017 11:21:08:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:36:37:634 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.317,60

16/09/2017 11:21:08:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.579,90
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fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (25) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 6,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (26) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 6,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (27) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 7,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (28) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 7,5,

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:36:37:634 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.533,60

16/09/2017 11:21:08:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.838,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:36:37:634 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.533,60

16/09/2017 11:21:08:190 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.838,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:40:23:261 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.814,40

16/09/2017 11:23:51:597 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.175,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:40:23:261 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.116,80

16/09/2017 11:23:51:597 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.538,20
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conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (29) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 8,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (30) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 8,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (31) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.9.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 9,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:40:23:261 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.332,80

16/09/2017 11:23:51:597 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.797,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:40:23:261 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.376,00

16/09/2017 11:23:51:597 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.849,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:40:23:261 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.332,80

16/09/2017 11:23:51:597 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.797,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2017 02:41:28:339 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.792,80

16/09/2017 11:24:33:771 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.859,35
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável;

confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25g x 3 1/2"; canhão translúcido,

conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira

microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação

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

Lote (2) - AGULHA RAQUI 26 x 3,5Agulha para anestesia raquidiana descartável;

confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock;

embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a

apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva.

Lote (3) - AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável;

confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock;

embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a

apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01

(um) ano após a data de entrega definitiva.

Lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, Estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.085,00

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.178,75

16/09/2017 11:03:52:148 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.842,50

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 4.890,00

22/09/2017 09:33:10:711 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 5.129,00

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.130,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 09:15:21:121 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 4.922,59

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 4.922,60

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.164,20
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polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na ANVISA.

Lote (5) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (6) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (7) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa..

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.592,50

22/09/2017 09:15:40:607 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.774,00

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.774,50

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2017 17:11:34:183 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.955,25

22/09/2017 09:16:22:848 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.004,00

20/09/2017 02:21:52:967 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.004,75

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 10:01:23:828 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.589,91

22/09/2017 09:48:39:052 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.694,50

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.694,52

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.722,00
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Lote (8) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (9) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa

Lote (10) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (11) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

16/09/2017 12:50:39:098 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.268,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.681,00

16/09/2017 12:50:39:098 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.214,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 10:14:09:064 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.000,00

22/09/2017 10:10:44:242 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.249,00

18/09/2017 17:20:05:030 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.252,25

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 02:25:54:426 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 779,00

22/09/2017 10:02:31:839 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 864,40

18/09/2017 17:20:05:030 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 864,50
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polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (12) - SONDA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22, estéril, confeccionada em polivinil

atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão

negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade

proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em

polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência,

data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.

Lote (13) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (14) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 10:25:41:706 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.189,90

22/09/2017 10:24:44:749 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.190,00

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 2.247,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 10:11:16:739 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 953,99

20/09/2017 02:30:01:007 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 954,00

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 963,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 10:51:03:785 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 777,95

22/09/2017 10:49:36:279 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 778,00

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 800,00
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vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (15) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (16) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo

Lote (17) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 10:25:06:501 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 835,99

20/09/2017 02:30:01:007 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 836,00

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 845,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 10:29:47:205 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 593,00

20/09/2017 02:30:01:007 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 594,08

18/09/2017 17:26:23:234 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 600,40

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:03:21:288 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 899,99

22/09/2017 11:01:29:028 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 900,00

18/09/2017 17:35:11:538 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 910,15
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com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (18) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (19) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22: confeccionada em polivinil,

siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na

proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica,

com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de

esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual

vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a data de

recebimento definitivo.

Lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:02:01:342 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.079,90

22/09/2017 11:01:08:031 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.080,00

18/09/2017 17:35:11:538 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.097,40

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:02:43:934 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.299,99

22/09/2017 11:01:50:319 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 10:59:53:518 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.212,70

20/09/2017 02:33:25:940 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.212,75

18/09/2017 17:35:11:538 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 1.221,00
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fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 5,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 5,5,

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:00:25:001 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 926,35

20/09/2017 02:33:25:940 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 926,40

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:00:54:017 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 921,58

20/09/2017 02:36:37:634 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 921,60

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:20:41:549 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 964,95

20/09/2017 02:36:37:634 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 965,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:41:42:303 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.200,00

22/09/2017 11:41:15:568 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.299,99
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conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (25) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 6,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (26) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 6,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (27) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 7,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:41:25:447 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.400,00

22/09/2017 11:40:50:274 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.499,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:41:00:309 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.400,00

22/09/2017 11:40:11:588 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.499,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:51:22:646 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.570,50

22/09/2017 11:49:23:205 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.587,60

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:49:05:605 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.900,00

22/09/2017 11:46:39:774 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.990,00
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Lote (28) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 7,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (29) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 8,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (30) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 8,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Lote (31) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.9.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 9,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:52:50:747 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.332,75

20/09/2017 02:40:23:261 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.332,80

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 12:23:00:061 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.200,00

22/09/2017 12:16:19:480 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.299,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 12:18:45:767 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.100,00

22/09/2017 12:16:42:252 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.185,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 02:41:28:339 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.792,80
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 22/09/2017, às 09:48:00 horas, no lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre

25g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em

material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto

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

entrega definitiva. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às

11:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 11:41:51 horas, no lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre

25g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em

material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto

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

entrega definitiva. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

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

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

09/10/2017, às 12:34:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:34:20 horas, no lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre

25g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em

material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto

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

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

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

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

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

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

25/10/2017, às 10:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:26:20 horas, no lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para

16/09/2017 11:24:33:771 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.859,35
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anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre

25g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em

material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto

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

entrega definitiva. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

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

fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 26/10/2017, às 10:16:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável;

confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25g x 3 1/2"; canhão translúcido,

conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira

microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação

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

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 09:46:57 horas, no lote (2) - AGULHA RAQUI 26 x 3,5Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26g x 3 1/2";

canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a

integridade do produto; a apresentação do 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 26/09/2017, às 11:42:07 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 11:42:07 horas, no lote (2) - AGULHA RAQUI 26 x 3,5Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26g x 3 1/2";

canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a

integridade do produto; a apresentação do 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 -

VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: ANTONIO & OLIVEIRA

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME. No dia 09/10/2017, às 12:35:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:35:11 horas, no lote (2) - AGULHA RAQUI 26 x 3,5Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26g x 3 1/2";

canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a

integridade do produto; a apresentação do 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: Declaro

30/10/2017 Página 21 de 67



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

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

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

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

 

    No dia 09/10/2017, às 12:35:11 horas, no lote (2) - AGULHA RAQUI 26 x 3,5Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26g x 3 1/2";

canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a

integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

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

GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 4.890,00

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 09:48:29 horas, no lote (3) - AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27g x 3 1/2";

canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a

integridade do produto; a apresentação do 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 09/10/2017, às 12:35:56 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:35:56 horas, no lote (3) - AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27g x 3 1/2";

canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a

integridade do produto; a apresentação do 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: Declaro

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

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

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

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

 

    No dia 09/10/2017, às 12:35:56 horas, no lote (3) - AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para

anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27g x 3 1/2";

canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a

integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

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

GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 4.915,05

foi a declarada vencedora na disputa do lote.
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    No dia 22/09/2017, às 09:39:38 horas, no lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 06, Estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/09/2017, às 11:42:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 11:42:31 horas, no lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 06, Estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para:

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

SOUZA - desclassificou o fornecedor: ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME. No dia 27/09/2017, às 09:19:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/09/2017, às 09:19:45 horas, no lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 06, Estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para:

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

SOUZA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP. No dia 09/10/2017, às 12:36:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:36:39 horas, no lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 06, Estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por Ofertar a
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Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

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

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

do edital. No dia 25/10/2017, às 10:26:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, Estéril, confeccionada em

polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para

pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na

extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com

face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e

procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na

ANVISA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 09:47:56 horas, no lote (5) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 08, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:05:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:05:43 horas, no lote (5) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 08, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

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

SOUZA - desclassificou o fornecedor: ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME. No dia 09/10/2017, às 12:37:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:37:30 horas, no lote (5) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 08, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de
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validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:37:30 horas, no lote (5) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 08, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.930,50 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:04:56 horas, no lote (6) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 10, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/09/2017, às 11:43:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 11:43:23 horas, no lote (6) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 10, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

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

SOUZA - desclassificou o fornecedor: ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME. No dia 09/10/2017, às 12:38:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:38:12 horas, no lote (6) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 10, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,
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contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:38:12 horas, no lote (6) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 10, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.652,68 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:10:16 horas, no lote (7) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 12, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa.. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:06:02 horas, no lote (7) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 12, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa.. -  a situação do lote foi alterada para:

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

SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia

27/09/2017, às 09:21:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (7) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, estéril, confeccionada em

polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para

pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na

extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com

face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e

procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na

anvisa.. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 09:58:21 horas, no lote (8) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 14, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:06:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:06:28 horas, no lote (8) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 14, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

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

SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia

27/09/2017, às 09:22:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, estéril, confeccionada em

polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para

pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na

extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com

face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e

procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na

anvisa. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:26:42 horas, no lote (9) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 16, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua
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extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:39:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:39:13 horas, no lote (9) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 16, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: declarado

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

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

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

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

do edital. No dia 25/10/2017, às 10:27:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:27:30 horas, no lote (9) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 16, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

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

SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia

26/10/2017, às 10:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 10:21:59 horas, no lote (9) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 16, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: declarado

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

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

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,
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Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:21:59 horas, no lote (9) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 16, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 2.227,50 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:22:19 horas, no lote (10) - SONDA DE ASPIRAÇÃO

TRAQUEAL Nº 18, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente,

flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na

sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário.

embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em

pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e

tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:39:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:39:32 horas, no lote (10) - SONDA DE ASPIRAÇÃO

TRAQUEAL Nº 18, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente,

flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na

sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário.

embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em

pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e

tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital. No dia 25/10/2017, às 10:27:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:27:51 horas, no lote (10) - SONDA DE ASPIRAÇÃO

TRAQUEAL Nº 18, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente,

flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na

sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário.

embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em
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pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e

tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

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

SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia

26/10/2017, às 10:22:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 10:22:45 horas, no lote (10) - SONDA DE ASPIRAÇÃO

TRAQUEAL Nº 18, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente,

flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na

sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário.

embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em

pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e

tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:22:45 horas, no lote (10) - SONDA DE ASPIRAÇÃO

TRAQUEAL Nº 18, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente,

flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na

sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário.

embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em

pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e

tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 855,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:38:50 horas, no lote (11) - SONDA DE ASPIRAÇÃO

TRAQUEAL Nº 20, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente,

flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na

sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário.

embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em

pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e

tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:40:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:40:51 horas, no lote (11) - SONDA DE ASPIRAÇÃO

TRAQUEAL Nº 20, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente,
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flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na

sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário.

embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em

pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e

tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:40:51 horas, no lote (11) - SONDA DE ASPIRAÇÃO

TRAQUEAL Nº 20, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente,

flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na

sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário.

embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em

pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e

tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 2.184,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:21:13 horas, no lote (12) - SONDA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 22, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:41:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:41:30 horas, no lote (12) - SONDA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 22, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

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

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

manifestação de recurso é imediata e motivadamente, de 30 minutos, sob o manto do Art.4º,
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Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o item 10.2 e 10.2.1

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:41:30 horas, no lote (12) - SONDA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL

Nº 22, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível,

contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem

individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala,

constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de

validade, unidade e com registro na anvisa. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 945,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:58:25 horas, no lote (13) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 08: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:42:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:42:05 horas, no lote (13) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 08: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:42:05 horas, no lote (13) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 08: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,
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com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 770,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:58:19 horas, no lote (14) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 10: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:42:43 horas, no lote (14) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 10: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:42:43 horas, no lote (14) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 10: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. - a empresa GLOBO COMERCIO DE
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PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 826,50 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 10:47:02 horas, no lote (15) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 14: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:43:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:43:31 horas, no lote (15) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 14: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:43:31 horas, no lote (15) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 14: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 587,76 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:19:46 horas, no lote (16) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 16: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade
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arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:44:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:44:11 horas, no lote (16) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 16: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:44:11 horas, no lote (16) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 16: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 893,45 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:09:43 horas, no lote (17) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 18: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1
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(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:45:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:45:07 horas, no lote (17) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 18: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:45:07 horas, no lote (17) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 18: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.079,70 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:08:37 horas, no lote (18) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 20: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:45:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:45:52 horas, no lote (18) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 20: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade
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arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:45:52 horas, no lote (18) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 20: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.292,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:31:47 horas, no lote (19) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 22: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:46:21 horas, no lote (19) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 22: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1
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(um) ano após a data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para:

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

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

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

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

do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:46:21 horas, no lote (19) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

Nº 22: confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade

arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal,

com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico,

que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de

fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto

deverá obedecer a legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1

(um) ano após a data de recebimento definitivo. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.204,50 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:25:32 horas, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 SEM

CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 3,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: sem balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:07:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:07:37 horas, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 SEM

CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 3,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: sem balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 27/09/2017, às 09:23:16 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,0,
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conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:31:53 horas, no lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SEM

CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 3,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: sem balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:08:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:08:22 horas, no lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SEM

CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 3,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: sem balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 27/09/2017, às 09:24:23 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:33:00 horas, no lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SEM

CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 3,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: sem balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:09:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 26/09/2017, às 09:09:09 horas, no lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SEM

CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 3,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: sem balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 27/09/2017, às 09:25:14 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,5,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:44:29 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 13:20:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 13:20:53 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 25/10/2017, às 10:28:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

30/10/2017 Página 40 de 67



 

    No dia 25/10/2017, às 10:28:30 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

ME. No dia 26/10/2017, às 10:23:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 10:23:43 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:23:43 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.299,30 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:02:31 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:47:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 09/10/2017, às 12:47:46 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 25/10/2017, às 10:29:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:29:21 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

ME. No dia 26/10/2017, às 10:24:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 10:24:36 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:24:36 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 5,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:
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descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.498,10 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:55:05 horas, no lote (25) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 6,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:48:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:48:28 horas, no lote (25) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 6,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 25/10/2017, às 10:29:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:29:38 horas, no lote (25) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 6,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

ME. No dia 26/10/2017, às 10:25:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 10:25:24 horas, no lote (25) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 6,0, conector padrão, graduação: graduado,
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características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:25:24 horas, no lote (25) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 6,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.498,10 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:52:14 horas, no lote (26) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 6,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:49:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:49:12 horas, no lote (26) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 6,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:49:12 horas, no lote (26) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.5
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COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 6,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.566,60 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:09:07 horas, no lote (27) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 7,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:49:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:49:44 horas, no lote (27) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 7,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 25/10/2017, às 10:30:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:30:25 horas, no lote (27) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 7,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

ME. No dia 26/10/2017, às 10:26:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/10/2017, às 10:26:19 horas, no lote (27) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 7,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:26:19 horas, no lote (27) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 7,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 1.989,40 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:08:04 horas, no lote (28) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 7,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:50:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:50:21 horas, no lote (28) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 7,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

manto do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º do DEC. nº 10.300/06, e o
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item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 09/10/2017, às 12:50:21 horas, no lote (28) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 7,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 2.327,40 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:23:22 horas, no lote (29) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:50:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:50:57 horas, no lote (29) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 25/10/2017, às 10:30:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:30:49 horas, no lote (29) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA
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RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 26/10/2017, às 10:26:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 10:26:54 horas, no lote (29) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:26:54 horas, no lote (29) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 2.299,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:30:03 horas, no lote (30) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:51:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:51:38 horas, no lote (30) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor
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por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 25/10/2017, às 10:31:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:31:09 horas, no lote (30) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

ME. No dia 26/10/2017, às 10:27:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 10:27:29 horas, no lote (30) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:27:29 horas, no lote (30) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 8,5, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 2.181,60 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:28:25 horas, no lote (31) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.9.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 9,0, conector padrão, graduação: graduado,
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características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2017, às 12:52:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2017, às 12:52:43 horas, no lote (31) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.9.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 9,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

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

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

item 10.2 e 10.2.1 do edital. No dia 25/10/2017, às 10:31:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2017, às 10:31:31 horas, no lote (31) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.9.0

COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,

formato: curva de Margill, tamanho: 9,0, conector padrão, graduação: graduado,

características adicionais: com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade:

descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau

Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

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

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

ME. No dia 26/10/2017, às 10:17:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (31) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.9.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material

Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 9,0,

conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes:

marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de

fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 09:10:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06,

Estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo
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válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

Empresa por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens

6.1.6 e 6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema

impedirá a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no

item 6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:10:57 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (5) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08,

estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo

válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:11:28 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (6) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10,

estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo

válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:12:00 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

30/10/2017 Página 51 de 67



ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (7) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12,

estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo

válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na anvisa.. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

Empresa por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens

6.1.6 e 6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema

impedirá a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no

item 6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:12:47 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (8) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, estéril,

confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula

intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e

conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau

cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente

identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com

registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por esta em

desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e 6.1.7 "6.1.7. A

ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a licitante de

participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6, fará a

licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:13:13 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (8) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14,

estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo

válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".
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    No dia 21/09/2017, às 09:13:59 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (9) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16,

estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo

válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:14:46 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (10) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18,

estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo

válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:15:38 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (11) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20,

estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo

válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item
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6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:16:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (12) - SONDA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22,

estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo

válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de

estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em

papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando

externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade,

unidade e com registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:16:37 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (13) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08:

confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada,

atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa.

descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite

abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e

validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a

data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:17:14 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (14) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10:

confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada,

atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa.

descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite

abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e

validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a
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data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:17:50 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (15) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14:

confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada,

atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa.

descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite

abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e

validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a

data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:18:22 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (16) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16:

confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada,

atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa.

descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite

abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e

validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a

data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:19:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (18) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20:

confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada,
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atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa.

descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite

abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e

validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a

data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:19:37 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (18) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20:

confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada,

atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa.

descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite

abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e

validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a

data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 21/09/2017, às 09:20:15 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (19) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22:

confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada,

atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa.

descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite

abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e

validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a

data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".
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    No dia 22/09/2017, às 08:44:42 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COVAN - COMERCIO VAREJITA E

ATACADISTA DO NORTE LT, no lote (17) - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18:

confeccionada em polivinil, siliconizada, transparente, flexível, extremidade arredondada,

atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa.

descartável, atóxica, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite

abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e

validade de esterilização; número do lote; a apresentação do produto deverá obedecer a

legislação atual vigente; com registro na ANVISA, validade mínima de 1 (um) ano após a

data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

por esta em desacordo com o Edital do PE nº 011/2017, no item 6 e seus subitens 6.1.6 e

6.1.7 "6.1.7. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá

a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do estabelecido no item

6.1.6, fará a licitante ser desclassificada da licitação".

 

    No dia 26/09/2017, às 09:05:42 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (5) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, estéril,

confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula

intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e

conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau

cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente

identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com

registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:06:02 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (7) -

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, estéril, confeccionada em polivinil atóxico,

siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa,

deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal

para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno,

com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da

esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa.. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA
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ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM

SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas

que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus

preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela Administração como

sendo os de mercado.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:06:28 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (8) -

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, estéril, confeccionada em polivinil atóxico,

siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa,

deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal

para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno,

com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da

esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA

ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM

SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas

que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus

preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela Administração como

sendo os de mercado.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:07:37 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal,

material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho:

3,0, conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão,

componentes: marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual,

tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:08:22 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SEM CUFF: Tubo endotraqueal,

material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho:

3,0, conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão,
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componentes: marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual,

tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:09:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal,

material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho:

3,5, conector padrão, graduação: graduado, características adicionais: sem balão,

componentes: marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual,

tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 26/09/2017, às 11:41:51 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para anestesia

raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25g x 3 1/2";

canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que

promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá

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

definitiva. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE POR NÃO

TER ENTREGUE A DOCUMENTAÇÃO. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM

8.3.2 E 8.3.3.

 

    No dia 26/09/2017, às 11:42:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (2) - AGULHA RAQUI 26 x 3,5Agulha para anestesia

raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26g x 3 1/2"; canhão

translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a

integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual
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vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE POR NÃO TER ENTREGUE A

DOCUMENTAÇÃO. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.3.2 E 8.3.3.

 

    No dia 26/09/2017, às 11:42:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, Estéril,

confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula

intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e

conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau

cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente

identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com

registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

POR NÃO TER ENTREGUE A DOCUMENTAÇÃO. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM

SEU ITEM 8.3.2 E 8.3.3.

 

    No dia 26/09/2017, às 11:43:23 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA ME, no lote (6) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, estéril,

confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula

intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e

conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau

cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente

identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com

registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

POR NÃO TER ENTREGUE A DOCUMENTAÇÃO. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM

SEU ITEM 8.3.2 E 8.3.3.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:19:44 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (4) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, Estéril,

confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula

intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e

conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau

cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente

identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com

registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,
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quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:21:14 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (7) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, estéril,

confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula

intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e

conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau

cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente

identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com

registro na anvisa.. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:22:15 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (8) - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, estéril,

confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula

intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e

conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau

cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente

identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, unidade e com

registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE

PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:23:16 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (20) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,0, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.
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O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:24:23 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (21) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,0, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 27/09/2017, às 09:25:14 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (22) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SEM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 3,5, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: sem balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:26:20 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (1) -

AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em

aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock;

embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura

30/10/2017 Página 62 de 67



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

mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI LHE OPORTUNIZADO

PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO, SENDO ASSIM A

DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:26:48 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (4) -

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, Estéril, confeccionada em polivinil atóxico,

siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa,

deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal

para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno,

com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da

esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na ANVISA. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI LHE

OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO, SENDO

ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI FEDERAL

147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:27:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (9) -

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, estéril, confeccionada em polivinil atóxico,

siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa,

deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal

para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno,

com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da

esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI LHE

OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO, SENDO

ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI FEDERAL

147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:27:51 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (10) -

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, estéril, confeccionada em polivinil atóxico,

siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa,

deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
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para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno,

com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da

esterilização e tempo de validade, unidade e com registro na anvisa. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI LHE

OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO, SENDO

ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI FEDERAL

147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:28:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (23) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 5,0, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI

LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO,

SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI

FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:29:20 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (24) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.5.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 5,5, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI

LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO,

SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI

FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:29:38 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (25) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.6.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 6,0, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes: marcador
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radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI

LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO,

SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI

FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:30:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (27) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.7.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 7,0, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI

LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO,

SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI

FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:30:49 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (29) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 8,0, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI

LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO,

SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI

FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:31:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (30) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.8.5 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 8,5, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil
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abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI

LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO,

SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI

FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 25/10/2017, às 10:31:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (31) -

TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.9.0 COM CUFF: Tubo endotraqueal, material Polipropileno,

válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de Margill, tamanho: 9,0, conector padrão,

graduação: graduado, características adicionais: com balão, componentes: marcador

radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem individual, tipo Blister, de fácil

abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO LICITANTE POR NÃO ATENDER AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO COM SUAS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. FOI

LHE OPORTUNIZADO PRAZOS PARA A REGULARIZAÇÃO, PORÉM SEM EXITO,

SENDO ASSIM A DESCLASSIFICO COM FUNDAMENTO NO Art. 43, § 1º DA LEI

FEDERAL 147/2014.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:16:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (1) - AGULHA RAQUI 25 x 3,5 Agulha para anestesia raquidiana

descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25g x 3 1/2"; canhão

translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova

barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a

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

O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão desclassificadas, ainda, as

propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem

com seus preços unitários e total do Item superiores aos preços atestados pela

Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:17:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (31) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° S.9.0 COM CUFF: Tubo

endotraqueal, material Polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, formato: curva de

Margill, tamanho: 9,0, conector padrão, graduação: graduado, características adicionais:

com balão, componentes: marcador radiopaco, esterilidade: descartável, estéril, embalagem
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individual, tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A)

LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO

LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2.

Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou

negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item

superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.193.395/0001-38 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO NORTE LT

11.824.928/0001-07 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP

34.758.599/0001-49 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
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