
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: 08.00293/2017)

 

     às 10:03:03 horas do dia 21/09/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

08.00293/2017 - 2017/014/2017 que tem por objeto Aquisição de material penso hospitalar

(Álcool, catéter e outros), para atender à Secretaria Municipal de saúde - SEMUSA,

conforme especificações e quantitativos descritos no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com certificado de qualidade; a apresentação do

produto devera obedecer a legislação atual vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um)

ano, contados a partir do recebimento. Frasco de 1000ml.

Lote (2) - ÁLCOOL EM GEL 500ML Álcool em gel hidratado, 70º Inpm, uso geral, frasco com

500ml, identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na Anvisa;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Frasco de 500ml.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:48:13:199 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 54.856,80

19/09/2017 20:04:54:680 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 48.023,76

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 76.029,60

19/09/2017 17:15:18:776 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 47.638,00

19/09/2017 15:38:28:537 AUTO LIM COMERCIO & REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 108.270,00

18/09/2017 17:07:51:544 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 57.744,00

06/09/2017 13:58:23:581 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  R$ 96.240,00

19/09/2017 18:34:53:297 L R F BATISTA - ME  R$ 48.120,00

19/09/2017 18:54:23:711 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 84.888,88

15/09/2017 12:44:04:771 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 96.240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:48:13:199 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 41.126,40

19/09/2017 20:04:54:680 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 32.680,80
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Lote (3) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (4) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (5) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 41.120,40

19/09/2017 17:15:18:776 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 30.477,60

19/09/2017 15:38:28:537 AUTO LIM COMERCIO & REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 63.158,40

18/09/2017 17:07:51:544 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 32.166,72

06/09/2017 13:58:23:581 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  R$ 73.440,00

20/09/2017 16:56:17:960 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 73.440,00

15/09/2017 12:44:04:771 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 73.440,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:48:13:199 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 27.151,20

19/09/2017 20:04:54:680 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 20.815,92

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 56.565,00

19/09/2017 18:41:11:855 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 234.586,37

19/09/2017 20:49:27:862 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 38.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:48:13:199 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 40.548,00

19/09/2017 20:04:54:680 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 32.235,66

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 76.027,50

19/09/2017 18:41:11:855 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 315.301,25

19/09/2017 20:49:27:862 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 57.000,00
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em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (6) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (7) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:48:13:199 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 119.748,00

19/09/2017 20:04:54:680 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 80.653,80

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 95.094,00

19/09/2017 18:41:11:855 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 547.741,44

19/09/2017 20:49:27:862 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 106.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:52:36:868 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 166.026,00

19/09/2017 19:51:38:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 108.628,44

19/09/2017 18:30:33:150 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 135.192,60

19/09/2017 18:43:07:193 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 737.724,67

19/09/2017 20:53:56:646 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 142.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:52:36:868 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 162.669,00

19/09/2017 19:51:38:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 103.475,94

19/09/2017 18:30:33:150 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 166.284,48

19/09/2017 18:43:07:193 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 702.732,67

19/09/2017 20:53:56:646 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 137.000,00
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Lote (8) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (9) - CLOREXIDINA(Gliconato),solução degermante 2%, frasco de 1.000 ml.

Lote (10) - EQUIPO EM DUAS VIAS (POLIFIX)para administração simultânea de soluções

parenterais, com comprimento de tubo efetivo entre as conexões de aproximadamente

0,14m, predominantemente transparente, com, no mínimo dois conectores fêmeas, com

protetores e conector macho com protetor. Tubo flexível com derivação para duas vias, em

forma de �y�, confeccionado em material atóxico, apirogênico, adaptadores com tampa e

pinça. Deve-se conter um par de tampas de proteção a maiôs, para maior segurança de

proteção. Validade de no mínimo 01 ano. Embalado individualmente e especificado em grau

cirúrgico. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.

Lote (11) - Equipo microgotas c/injetor lateral e pinça rolete, equipo para soluções

parenterais indicado para fluidoterapia, ponta perfurante em pvc com tampa protetora,

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:52:36:868 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 142.203,60

19/09/2017 19:51:38:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 90.561,24

19/09/2017 18:30:33:150 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 116.008,20

19/09/2017 18:43:07:193 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 581.986,94

19/09/2017 20:53:56:646 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 113.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:52:36:868 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 39.186,00

19/09/2017 19:51:38:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 31.292,82

19/09/2017 18:30:33:150 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 39.111,36

19/09/2017 17:17:45:084 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 22.789,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:52:36:868 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 4.128,00

19/09/2017 19:51:38:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.426,24

19/09/2017 18:30:33:150 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.797,76

18/09/2017 17:24:37:382 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 3.467,52

19/09/2017 18:38:49:460 L R F BATISTA - ME  R$ 3.467,52
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câmara de gotejamento flexivel, tubo em pvc transparente e fexível, controlador do fluxo tipo

pipo rolete, sítio de injeção em tubo e encaixe macho luer. Tubo exextensor flexível

transparente com no mínimo 1,40 metros dee extenção, injetor lateral auto vedante.

Apresentar registro em órgão competente.

Lote (12) - Equipo para transfusão de sangue com ponta perfurante para bolsa de sangue,

câmara dupla flexível, transparente incolor e contínua, sendo parte superior para filtragem,

com filtro de 200 Microlitros, permeável em toda a sua extensão e parte inferior para controle

de gotejamento (20 GTS = 1 mL), tubo de PVC com 1,5M, atóxico, transparente e incolor,

pinça de rolete com esbarro nas duas extremidades, intermediaria, LUER universal de cor

transparente, apirogênico, descartável. Embalagem c/ dados de lote, validade, identificação,

procedência e registro em órgão competente

Lote (13) - Espéculo vaginal descartável tipo collins, TAMANHO PEQUENO descartável,

estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares,

semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam-se pela ação de um dispositivo

de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material poliestireno de alto impacto,

indeformável.

Lote (14) - Espéculo vaginal descartável, tipo collins, TAMANHO GRANDE, descartável,

estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares,

semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se pela ação de um dispositivo

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 101.966,40

19/09/2017 17:20:16:466 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 36.234,00

19/09/2017 18:51:37:131 L R F BATISTA - ME  R$ 67.552,74

19/09/2017 20:56:29:870 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 158.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 3.450,00

19/09/2017 20:08:29:859 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.730,00

15/09/2017 17:56:52:481 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.420,00

19/09/2017 17:20:16:466 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 2.690,00

19/09/2017 18:44:14:988 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 13.959,00

19/09/2017 18:51:37:131 L R F BATISTA - ME  R$ 2.692,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.808,00

19/09/2017 20:08:29:859 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.752,00

15/09/2017 17:56:52:481 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 5.913,60
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de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material poliestireno de alto impacto,

indeformável.

Lote (15) - Espéculo vaginal descartável, tipo collins, TAMANHO MÉDIO, descartável,

estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares,

semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se pela ação de um dispositivo

de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material poliestireno de alto impacto,

indeformável.

Lote (16) - Filtro bacteriano e viral com umidificador com as seguintes características: peso:

máximo de 30 gramas, conexão: 15 mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de

gases: luer lock, eficiência de filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá

acompanhar traquéia de 15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de

identificação, registro na anvisa e responsável técnico.

Lote (17) - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO

AUTOCONTIDO DE LEITURA RÁPIDA: Indicador biológico para autoclave e vapor do tipo-

contido de leitura rápida, com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas, por método

de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização a

vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo e temperatura de operação de

134º. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.630,00

19/09/2017 20:08:29:859 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.552,00

15/09/2017 17:56:52:481 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.591,00

18/09/2017 17:14:47:699 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 6.240,00

19/09/2017 18:51:37:131 L R F BATISTA - ME  R$ 6.591,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.888,00

19/09/2017 20:08:29:859 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.543,60

15/09/2017 17:56:52:481 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.592,80

18/09/2017 17:14:47:699 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 7.872,00

19/09/2017 18:51:37:131 L R F BATISTA - ME  R$ 6.592,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:00:37:004 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.265,00

19/09/2017 20:16:38:382 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.456,00

19/09/2017 18:33:54:485 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 12.150,00

19/09/2017 18:45:17:842 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 17.936,64
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100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de geobacilus stearothermophilus (ATCC

7953). Acondicionada em uma ampola plástica (flasconete) etiquetada para identificação,

contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa e protegida por

papel hidrofóbico. Fornecimento em comodato de 02 incubadoras automáticas de leitura

rápida, sendo uma incubadora com impressora acoplada, compatíveis com o indicador

biológico.  Demais detalhes da especificação do item no Edital.

Lote (18) - Kit para exame papanicolau especificação: descartável estéril, grau cirúrgico,

contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO M, escova endocervical, espatula de

madeira modelo ayres, par de luva plastica eva, estojo porta laminas de plastico contendo

espaço para identificação do paciente, data de coleta, idade do paciente, nome do medico

solicitante, nome do laboratório, material e nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha

Lote (19) - Kit papanicolau. Especificação: descartável estéril, grau cirúrgico, contendo:

especulo vaginal transparente TAMANHO G, escova endocervical, espatual de madeira

modelo ayres, par de luva plástica eva, estojo porta laminas de plástico contendo espaço

para identificação do paciente, data de coleta, idade do paciente, nome do medico

solicitante, nome do laboratório, material e nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha

Lote (20) - Kit papanicolau. Especificação: descartavel esteril, grau cirurgico, contendo:

especulo vaginal transparente TAMANHO P, escova endocervical, espatual de madeira

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 18:33:54:485 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 40.320,00

20/09/2017 07:53:07:213 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME  R$ 32.011,11

19/09/2017 21:01:39:037 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 800.000,00

18/09/2017 09:38:53:658 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 30.844,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:00:37:004 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 41.092,80

19/09/2017 20:16:38:382 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 38.304,36

19/09/2017 18:33:54:485 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 47.843,76

19/09/2017 18:57:03:780 L R F BATISTA - ME  R$ 31.113,12

19/09/2017 21:01:39:037 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:00:37:004 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 22.356,00

19/09/2017 20:16:38:382 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 17.512,20

19/09/2017 18:33:54:485 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 21.859,20

19/09/2017 21:01:39:037 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 25.000,00
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modelo ayres, par de luva plastica eva, estojo porta laminas de plastico contendo espaço

para identificação do paciente, data de coleta, idade do paciente, nome do medico

solicitante, nome do laboratório, material e nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha

Lote (21) - LÂMINA DE BISTURI N°S21: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; número 21;

estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100

unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com

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

Lote (22) - LÂMINA DE BISTURI N°S22: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; número 22;

estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100

unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com

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

Lote (23) - LÂMINA DE BISTURI N°S23: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; 23; estéril; com

perfeito acabamento sem sinais de oxidação e rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto

devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade. embalado em material que

garanta a integridade do produto; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:00:37:004 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 25.989,60

19/09/2017 20:16:38:382 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 23.990,40

19/09/2017 18:33:54:485 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 29.988,00

19/09/2017 18:57:03:780 L R F BATISTA - ME  R$ 20.191,92

19/09/2017 21:01:39:037 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 91.476,00

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 70.963,20

16/09/2017 12:41:13:556 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 83.160,00

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 55.400,00

19/09/2017 19:00:01:153 L R F BATISTA - ME  R$ 57.602,16

19/09/2017 21:06:18:863 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 79.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 98.010,00

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 76.032,00

16/09/2017 12:41:13:556 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 89.100,00

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 59.400,00

19/09/2017 21:06:18:863 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 83.160,00
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Lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de acidente

com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo encapsulada, conecta

luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula

de vinil atóxico, descartável.

Lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de acidente

com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo encapsulada, conecta

luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula

de vinil atóxico, descartável.

Lote (26) - Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto

por 5 enzimas, protease, peptidase, amilase, celulase e lipase, detergente não

iônico/aniônico, Ph neutro, bioodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 16:59:58:794 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 128.894,70

19/09/2017 12:08:13:977 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 201.411,00

19/09/2017 18:37:42:990 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 140.987,70

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 137.610,00

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 106.752,00

16/09/2017 12:41:13:556 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 125.100,00

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 83.400,00

20/09/2017 17:17:32:748 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 144.699,00

19/09/2017 21:06:18:863 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 116.760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 56.064,00

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 26.364,24

16/09/2017 12:41:13:556 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 42.215,04

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 16.819,00

19/09/2017 21:06:18:863 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 84.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 34.524,60

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.377,70

16/09/2017 12:41:13:556 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 26.991,96

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 7.845,00

19/09/2017 21:06:18:863 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 62.700,00
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temperatura ambiente ou aquecida para processo de limpeza manual ou automatizado, de

ação rápida, volume de 5000ml, diluição de 2,0ml por litro, pouca formação de espuma, sem

odor agressivo na forma concentrada ou diluída.   Possui laudos de estabilidade das

enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, PH

do produto puro e diluído, biodegradabilidade, corrosividade em plásticos e metais. Os

laudos devem ser de laboratórios externos. Acondicionamento em caixas de papelão

resistente. O produto deve ser notificado na ANVISA.

Lote (27) - Equipo macro gotas c/injetor lateral:  com câmara flexível dispositivo para

infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta

perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do

gotejamento.

Lote (28) - Fio de Sutura Absorvível (poliglactina) incolor, trançada, absorvível, estéril,

VICRYL, N. 2-0. Agulha cilíndrica. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira

microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.

Lote (29) - Fio de Sutura Absorvível (poliglactina) incolor, trançada, absorvível, estéril,

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2017 16:16:20:486 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 165.000,00

15/09/2017 18:04:28:714 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 251.520,00

08/09/2017 16:52:26:647 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 251.430,40

06/09/2017 14:02:14:264 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  R$ 192.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 17:03:34:300 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 90.461,70

19/09/2017 12:12:30:989 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 201.600,36

20/09/2017 09:01:25:077 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 169.723,38

20/09/2017 01:53:42:134 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 107.692,50

18/09/2017 09:11:16:262 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A
SAUDE  R$ 172.308,00

15/09/2017 18:04:28:714 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 137.846,40

19/09/2017 17:26:32:510 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 94.770,00

18/09/2017 17:21:09:970 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 99.077,10

08/09/2017 16:52:26:647 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 99.077,10

19/09/2017 16:41:58:984 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICO  R$ 141.292,56

19/09/2017 18:46:51:382 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 967.681,73

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/09/2017 16:52:26:647 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 108.216,00
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VICRYL, N. 3-0. Agulha cilíndrica. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira

microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita

monitorar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com

performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana, evacuação de ar gases

não condensáveis, nível de umidade relativa, ocorrências de bolhas de ar, penetração do

Vapor, superaquecimento, temperatura ideal, tempo de exposição ao vapor, vapor

supersaturado. A embalagem devera contemplar 3 Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma

temperatura intermediaria, correlacionadas com o tempo de morte microbiana e na

temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5 minutos. Deverá indicar aceito ou

reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19 mm de largura e 51 mm de

comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000 do HMSA). Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (31) - LÂMINA DE BISTURI N°S24: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com

perfeito acabamento sem sinais de oxidação sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o

produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 17:03:34:300 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 83.550,00

19/09/2017 12:12:30:989 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 871.760,70

20/09/2017 17:19:33:368 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 464.939,04

15/09/2017 18:04:28:714 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 624.954,00

20/09/2017 17:19:03:943 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 10.694,40

08/09/2017 16:52:26:647 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 486.261,00

20/09/2017 07:54:32:117 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME  R$ 12.011,11

19/09/2017 19:06:13:488 L R F BATISTA - ME  R$ 85.655,46

19/09/2017 21:09:05:289 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 495.000,00

18/09/2017 09:46:33:613 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 85.655,46

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2017 17:03:34:300 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 123.516,36

19/09/2017 12:12:30:989 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 193.006,80

20/09/2017 09:01:25:077 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 135.104,76

20/09/2017 01:53:42:134 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 102.297,60

15/09/2017 18:05:18:467 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 119.880,00

19/09/2017 17:26:32:510 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 79.920,00

08/09/2017 16:55:20:637 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 138.661,20
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com certificado de qualidade; a apresentação do

produto devera obedecer a legislação atual vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um)

ano, contados a partir do recebimento. Frasco de 1000ml.

Lote (2) - ÁLCOOL EM GEL 500ML Álcool em gel hidratado, 70º Inpm, uso geral, frasco com

500ml, identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na Anvisa;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Frasco de 500ml.

Lote (3) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

19/09/2017 19:06:13:488 L R F BATISTA - ME  R$ 83.036,88

19/09/2017 21:09:05:289 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 95.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:10:07:993 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 45.000,00

21/09/2017 10:09:24:945 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 45.767,00

21/09/2017 10:09:05:488 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 46.559,00

21/09/2017 10:07:56:561 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 48.119,99

19/09/2017 18:34:53:297 L R F BATISTA - ME  R$ 48.120,00

21/09/2017 10:08:41:024 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 54.790,00

21/09/2017 10:08:23:877 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 54.800,00

18/09/2017 17:07:51:544 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 57.744,00

21/09/2017 10:04:54:260 AUTO LIM COMERCIO & REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 59.091,36

06/09/2017 13:58:23:581 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  R$ 96.240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 10:32:35:530 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 22.545,00

21/09/2017 10:31:46:079 AUTO LIM COMERCIO & REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 23.980,00

21/09/2017 10:28:14:812 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 26.379,64

18/09/2017 17:07:51:544 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 32.166,72

19/09/2017 20:04:54:680 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 32.680,80

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 41.120,40

19/09/2017 22:48:13:199 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 41.126,40

06/09/2017 13:58:23:581 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  R$ 73.440,00
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MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (4) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (5) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (6) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 20:04:54:680 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 20.815,92

21/09/2017 10:56:33:290 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 27.151,00

19/09/2017 22:48:13:199 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 27.151,20

21/09/2017 11:00:39:707 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 46.531,27

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 56.565,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:44:39:760 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 31.199,00

21/09/2017 11:44:31:358 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 31.200,00

21/09/2017 11:19:59:294 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 40.547,00

21/09/2017 11:16:47:504 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 62.405,57

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 76.027,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 11:56:02:337 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 80.648,00

21/09/2017 11:55:22:903 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 80.650,00

19/09/2017 18:28:06:158 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 95.094,00

21/09/2017 11:51:48:108 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 108.110,54

19/09/2017 22:48:13:199 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 119.748,00
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poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (7) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Lote (8) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 12:31:09:101 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 106.500,00

21/09/2017 12:30:36:608 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 108.100,00

21/09/2017 12:07:40:039 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 135.150,00

19/09/2017 18:30:33:150 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 135.192,60

21/09/2017 12:15:36:938 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 145.465,12

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:36:14:012 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 102.000,00

21/09/2017 15:35:36:137 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 102.980,00

21/09/2017 15:02:32:239 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 130.000,00

21/09/2017 15:00:01:142 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 132.846,84

19/09/2017 18:43:07:193 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 702.732,67

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 14:46:45:692 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 90.560,00

19/09/2017 19:51:38:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 90.561,24

21/09/2017 15:03:12:835 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 106.650,00

21/09/2017 15:01:08:375 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 106.652,70
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Lote (9) - CLOREXIDINA(Gliconato),solução degermante 2%, frasco de 1.000 ml.

Lote (10) - EQUIPO EM DUAS VIAS (POLIFIX)para administração simultânea de soluções

parenterais, com comprimento de tubo efetivo entre as conexões de aproximadamente

0,14m, predominantemente transparente, com, no mínimo dois conectores fêmeas, com

protetores e conector macho com protetor. Tubo flexível com derivação para duas vias, em

forma de �y�, confeccionado em material atóxico, apirogênico, adaptadores com tampa e

pinça. Deve-se conter um par de tampas de proteção a maiôs, para maior segurança de

proteção. Validade de no mínimo 01 ano. Embalado individualmente e especificado em grau

cirúrgico. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.

Lote (11) - Equipo microgotas c/injetor lateral e pinça rolete, equipo para soluções

parenterais indicado para fluidoterapia, ponta perfurante em pvc com tampa protetora,

câmara de gotejamento flexivel, tubo em pvc transparente e fexível, controlador do fluxo tipo

pipo rolete, sítio de injeção em tubo e encaixe macho luer. Tubo exextensor flexível

transparente com no mínimo 1,40 metros dee extenção, injetor lateral auto vedante.

Apresentar registro em órgão competente.

Lote (12) - Equipo para transfusão de sangue com ponta perfurante para bolsa de sangue,

câmara dupla flexível, transparente incolor e contínua, sendo parte superior para filtragem,

19/09/2017 18:43:07:193 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 581.986,94

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 17:17:45:084 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 22.789,00

19/09/2017 19:51:38:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 31.292,82

21/09/2017 15:01:33:386 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 34.054,50

21/09/2017 14:56:42:828 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 39.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:02:38:108 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.299,99

21/09/2017 15:01:55:763 L R F BATISTA - ME  R$ 3.300,00

21/09/2017 15:01:38:216 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 3.339,00

19/09/2017 19:51:38:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.426,24

19/09/2017 22:52:36:868 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 4.128,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 17:20:16:466 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 36.234,00

19/09/2017 18:51:37:131 L R F BATISTA - ME  R$ 67.552,74

21/09/2017 15:19:59:684 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 99.999,99

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 101.966,40
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com filtro de 200 Microlitros, permeável em toda a sua extensão e parte inferior para controle

de gotejamento (20 GTS = 1 mL), tubo de PVC com 1,5M, atóxico, transparente e incolor,

pinça de rolete com esbarro nas duas extremidades, intermediaria, LUER universal de cor

transparente, apirogênico, descartável. Embalagem c/ dados de lote, validade, identificação,

procedência e registro em órgão competente

Lote (13) - Espéculo vaginal descartável tipo collins, TAMANHO PEQUENO descartável,

estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares,

semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam-se pela ação de um dispositivo

de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material poliestireno de alto impacto,

indeformável.

Lote (14) - Espéculo vaginal descartável, tipo collins, TAMANHO GRANDE, descartável,

estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares,

semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se pela ação de um dispositivo

de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material poliestireno de alto impacto,

indeformável.

Lote (15) - Espéculo vaginal descartável, tipo collins, TAMANHO MÉDIO, descartável,

estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares,

semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se pela ação de um dispositivo

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:38:24:178 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.390,00

21/09/2017 15:37:13:009 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.390,12

21/09/2017 15:34:08:665 L R F BATISTA - ME  R$ 2.685,99

19/09/2017 17:20:16:466 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 2.690,00

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 3.450,00

19/09/2017 18:44:14:988 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 13.959,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:53:12:539 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.400,00

21/09/2017 15:46:30:101 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 4.499,99

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.808,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:42:43:996 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 5.999,99

21/09/2017 15:42:17:038 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.000,00

18/09/2017 17:14:47:699 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 6.240,00

19/09/2017 18:51:37:131 L R F BATISTA - ME  R$ 6.591,00

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.630,00
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de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material poliestireno de alto impacto,

indeformável.

Lote (16) - Filtro bacteriano e viral com umidificador com as seguintes características: peso:

máximo de 30 gramas, conexão: 15 mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de

gases: luer lock, eficiência de filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá

acompanhar traquéia de 15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de

identificação, registro na anvisa e responsável técnico.

Lote (17) - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO

AUTOCONTIDO DE LEITURA RÁPIDA: Indicador biológico para autoclave e vapor do tipo-

contido de leitura rápida, com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas, por método

de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização a

vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo e temperatura de operação de

134º. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de

100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de geobacilus stearothermophilus (ATCC

7953). Acondicionada em uma ampola plástica (flasconete) etiquetada para identificação,

contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa e protegida por

papel hidrofóbico. Fornecimento em comodato de 02 incubadoras automáticas de leitura

rápida, sendo uma incubadora com impressora acoplada, compatíveis com o indicador

biológico.  Demais detalhes da especificação do item no Edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2017 15:48:48:789 L R F BATISTA - ME  R$ 1.335,60

21/09/2017 15:52:36:538 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.300,00

21/09/2017 15:49:20:420 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.399,99

19/09/2017 22:57:37:771 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.888,00

18/09/2017 17:14:47:699 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 7.872,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 20:16:38:382 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.456,00

19/09/2017 23:00:37:004 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.265,00

19/09/2017 18:33:54:485 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 12.150,00

19/09/2017 18:45:17:842 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 17.936,64

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 12:01:27:267 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 27.449,00

22/09/2017 12:01:09:285 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 27.450,00

22/09/2017 12:00:43:680 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME  R$ 27.480,00

19/09/2017 18:33:54:485 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 40.320,00
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Lote (18) - Kit para exame papanicolau especificação: descartável estéril, grau cirúrgico,

contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO M, escova endocervical, espatula de

madeira modelo ayres, par de luva plastica eva, estojo porta laminas de plastico contendo

espaço para identificação do paciente, data de coleta, idade do paciente, nome do medico

solicitante, nome do laboratório, material e nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha

Lote (19) - Kit papanicolau. Especificação: descartável estéril, grau cirúrgico, contendo:

especulo vaginal transparente TAMANHO G, escova endocervical, espatual de madeira

modelo ayres, par de luva plástica eva, estojo porta laminas de plástico contendo espaço

para identificação do paciente, data de coleta, idade do paciente, nome do medico

solicitante, nome do laboratório, material e nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha

Lote (20) - Kit papanicolau. Especificação: descartavel esteril, grau cirurgico, contendo:

especulo vaginal transparente TAMANHO P, escova endocervical, espatual de madeira

modelo ayres, par de luva plastica eva, estojo porta laminas de plastico contendo espaço

para identificação do paciente, data de coleta, idade do paciente, nome do medico

solicitante, nome do laboratório, material e nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha

Lote (21) - LÂMINA DE BISTURI N°S21: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; número 21;

estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100

unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 18:57:03:780 L R F BATISTA - ME  R$ 31.113,12

22/09/2017 11:46:39:885 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 33.490,63

22/09/2017 11:39:44:883 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 38.304,35

22/09/2017 11:47:16:881 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 41.092,00

19/09/2017 23:00:37:004 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 41.092,80

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 11:51:07:033 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 17.400,00

22/09/2017 11:49:48:888 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 17.499,99

22/09/2017 11:47:53:787 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 22.355,00

19/09/2017 23:00:37:004 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 22.356,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 18:57:03:780 L R F BATISTA - ME  R$ 20.191,92

22/09/2017 11:48:07:014 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 20.991,60

22/09/2017 11:48:22:937 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 23.990,00

22/09/2017 11:45:07:892 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 23.990,39

19/09/2017 23:00:37:004 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 25.989,60
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registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (22) - LÂMINA DE BISTURI N°S22: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; número 22;

estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100

unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com

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

Lote (23) - LÂMINA DE BISTURI N°S23: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; 23; estéril; com

perfeito acabamento sem sinais de oxidação e rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto

devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade. embalado em material que

garanta a integridade do produto; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de acidente

com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo encapsulada, conecta

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 12:31:01:551 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 55.399,00

22/09/2017 12:29:09:290 L R F BATISTA - ME  R$ 55.399,99

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 55.400,00

22/09/2017 12:07:14:791 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 70.963,15

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 70.963,20

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 91.476,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 12:32:58:231 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 59.390,00

22/09/2017 12:32:36:284 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 59.391,00

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 59.400,00

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 76.032,00

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 98.010,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 12:16:02:154 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 83.398,99

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 83.400,00

22/09/2017 12:45:32:118 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 93.408,00

22/09/2017 12:20:37:616 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 106.751,00

22/09/2017 12:15:05:814 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 112.798,50

19/09/2017 16:59:58:794 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 128.894,70

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 137.610,00

19/09/2017 12:08:13:977 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 201.411,00
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luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula

de vinil atóxico, descartável.

Lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de acidente

com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo encapsulada, conecta

luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula

de vinil atóxico, descartável.

Lote (26) - Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto

por 5 enzimas, protease, peptidase, amilase, celulase e lipase, detergente não

iônico/aniônico, Ph neutro, bioodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em

temperatura ambiente ou aquecida para processo de limpeza manual ou automatizado, de

ação rápida, volume de 5000ml, diluição de 2,0ml por litro, pouca formação de espuma, sem

odor agressivo na forma concentrada ou diluída.   Possui laudos de estabilidade das

enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, PH

do produto puro e diluído, biodegradabilidade, corrosividade em plásticos e metais. Os

laudos devem ser de laboratórios externos. Acondicionamento em caixas de papelão

resistente. O produto deve ser notificado na ANVISA.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (27) - Equipo macro gotas c/injetor lateral:  com câmara flexível dispositivo para

infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta

perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do

gotejamento.

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 16.819,00

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 26.364,24

22/09/2017 12:26:27:814 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 42.211,99

22/09/2017 12:24:47:415 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 42.212,00

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 56.064,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2017 01:50:35:000 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.377,70

19/09/2017 17:24:34:839 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 7.845,00

22/09/2017 13:26:37:957 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 23.860,00

22/09/2017 13:26:13:057 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 23.864,00

19/09/2017 23:04:07:938 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 34.524,60

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (28) - Fio de Sutura Absorvível (poliglactina) incolor, trançada, absorvível, estéril,

VICRYL, N. 2-0. Agulha cilíndrica. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira

microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (29) - Fio de Sutura Absorvível (poliglactina) incolor, trançada, absorvível, estéril,

VICRYL, N. 3-0. Agulha cilíndrica. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira

microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita

monitorar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com

performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana, evacuação de ar gases

não condensáveis, nível de umidade relativa, ocorrências de bolhas de ar, penetração do

Vapor, superaquecimento, temperatura ideal, tempo de exposição ao vapor, vapor

supersaturado. A embalagem devera contemplar 3 Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma

temperatura intermediaria, correlacionadas com o tempo de morte microbiana e na

temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5 minutos. Deverá indicar aceito ou

reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19 mm de largura e 51 mm de

comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000 do HMSA). Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

22/09/2017 12:53:36:023 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 90.461,65

19/09/2017 17:03:34:300 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 90.461,70

22/09/2017 12:52:11:610 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 94.388,94

19/09/2017 17:26:32:510 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 94.770,00

08/09/2017 16:52:26:647 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 99.077,10

18/09/2017 17:21:09:970 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME  R$ 99.077,10

19/09/2017 16:41:58:984 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICO  R$ 141.292,56

20/09/2017 09:01:25:077 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 169.723,38

18/09/2017 09:11:16:262 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A
SAUDE  R$ 172.308,00

19/09/2017 12:12:30:989 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 201.600,36

19/09/2017 18:46:51:382 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA -  R$ 967.681,73

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 13:25:32:051 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 10.640,00

22/09/2017 13:25:30:263 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 10.649,00

22/09/2017 13:25:15:426 L R F BATISTA - ME  R$ 10.650,00
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Lote (31) - LÂMINA DE BISTURI N°S24: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com

perfeito acabamento sem sinais de oxidação sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o

produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 21/09/2017, às 10:12:27 horas, no lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com

certificado de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento.

Frasco de 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/10/2017, às

12:46:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 12:46:05 horas, no lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com

certificado de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento.

Frasco de 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao edital, restando comprovar  item da

20/09/2017 07:54:32:117 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME  R$ 12.011,11

19/09/2017 17:03:34:300 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 83.550,00

22/09/2017 12:57:11:985 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 486.259,00

08/09/2017 16:52:26:647 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 486.261,00

19/09/2017 12:12:30:989 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 871.760,70

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2017 13:36:09:084 L R F BATISTA - ME  R$ 74.439,99

22/09/2017 13:29:46:304 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
LTDA EP  R$ 74.999,90

19/09/2017 17:26:32:510 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 79.920,00

22/09/2017 13:21:12:039 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 89.510,40

22/09/2017 12:55:27:700 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 94.999,90

19/09/2017 17:03:34:300 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 123.516,36

20/09/2017 09:01:25:077 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 135.104,76

08/09/2017 16:55:20:637 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 138.661,20

19/09/2017 12:12:30:989 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 193.006,80
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regularidade fiscal, em face do valor ofertado para o lote estar em consonância com o

estimado nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE,

ocasião em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de

preclusão do direito. Abre-se, desde  o prazo previsto no subitem 16.6.10 para regularizar a

situação fiscal, sob pena de decair do direito à contratação e demais sanções previstas em

lei. No dia 20/10/2017, às 16:04:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 16:04:14 horas, no lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com

certificado de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento.

Frasco de 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: À MEDICAL DA AMAZONIA foi consignado prazo previsto em lei e no

instrumento convocatório para a regularização da situação fiscal, no ato da declaração de

vencedora. Ocorre que a mesma encaminhou e-mail informando que não conseguiria, em

tempo hábil, resolver sua pendência, motivo pelo qual, pediu desclassificação de sua

proposta neste Pregão. Visando dar continuidade ao certame, em razão do pedido da

licitante, DESCLASSIFICO SUA PROPOSTA para este Lote, conforme justificado nos autos.

No dia 20/10/2017, às 16:04:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 16:04:46 horas, no lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com

certificado de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento.

Frasco de 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor:

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 24/10/2017, às 11:40:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/10/2017, às 11:40:01 horas, no lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com

certificado de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento.

Frasco de 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor:

MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 27/10/2017,

às 14:18:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/10/2017, às 14:18:48 horas, no lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com

certificado de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento.

Frasco de 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições editalícias quanto a
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documentação e valor ofertado, face à manifestação favorável da Assessoria Técnica

Especializada ? ATESP/SML, consignando que o material atende às exigências relativas à

qualificação técnica descrita em edital,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE,

ocasião em que informo que eventual recurso contra o ato poderá ser interposto em campo

próprio do sistema até as 18h (hora do DF) .

 

    No dia 27/10/2017, às 14:18:48 horas, no lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com

certificado de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual

vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento.

Frasco de 1000ml. - a empresa GAMA COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 46.483,92 foi

a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 10:48:53 horas, no lote (2) - ÁLCOOL EM GEL 500ML Álcool em

gel hidratado, 70º Inpm, uso geral, frasco com 500ml, identificação do produto, prazo de

validade, registro ou notificação na Anvisa; validade mínima de 01 (um) ano após a data de

entrega definitiva. Frasco de 500ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 11/10/2017, às 14:02:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2017, às 14:02:18 horas, no lote (2) - ÁLCOOL EM GEL 500ML Álcool em

gel hidratado, 70º Inpm, uso geral, frasco com 500ml, identificação do produto, prazo de

validade, registro ou notificação na Anvisa; validade mínima de 01 (um) ano após a data de

entrega definitiva. Frasco de 500ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância com o estimado

nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião

em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de preclusão do

direito.

 

    No dia 11/10/2017, às 14:02:18 horas, no lote (2) - ÁLCOOL EM GEL 500ML Álcool em

gel hidratado, 70º Inpm, uso geral, frasco com 500ml, identificação do produto, prazo de

validade, registro ou notificação na Anvisa; validade mínima de 01 (um) ano após a data de

entrega definitiva. Frasco de 500ml. - a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E com o valor R$ 22.472,64 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:15:56 horas, no lote (3) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR
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32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:13:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:13:31 horas, no lote (3) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 03/10/2017, às 09:58:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 09:58:56 horas, no lote (3) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 09:59:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 09:59:52 horas, no lote (3) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP.

No dia 03/10/2017, às 10:00:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:00:14 horas, no lote (3) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR
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32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: BIO IMPLANTES PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES LTDA -. No dia 03/10/2017, às 10:00:26 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (3) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança:

em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 11:51:02 horas, no lote (4) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:22:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:22:31 horas, no lote (4) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP.

No dia 03/10/2017, às 10:01:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:01:00 horas, no lote (4) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
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ME. No dia 03/10/2017, às 10:01:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:01:15 horas, no lote (4) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 10:01:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:01:25 horas, no lote (4) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: BIO IMPLANTES PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES LTDA -. No dia 03/10/2017, às 10:01:37 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (4) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança:

em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:02:26 horas, no lote (5) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:24:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 26/09/2017, às 09:24:02 horas, no lote (5) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 10:02:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:02:17 horas, no lote (5) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 03/10/2017, às 10:02:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:02:29 horas, no lote (5) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 03/10/2017, às 10:02:43 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:02:43 horas, no lote (5) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: BIO IMPLANTES PRODUTOS
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MEDICO HOSPITALARES LTDA -. No dia 03/10/2017, às 10:02:56 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (5) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança:

em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 12:40:41 horas, no lote (6) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:24:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:24:44 horas, no lote (6) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 10:03:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:03:23 horas, no lote (6) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 03/10/2017, às 10:03:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/10/2017, às 10:03:32 horas, no lote (6) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP.

No dia 03/10/2017, às 10:03:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:03:49 horas, no lote (6) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 03/10/2017, às 10:04:01 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (6) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança:

em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:39:16 horas, no lote (7) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:25:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:25:56 horas, no lote (7) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material
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biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 03/10/2017, às 10:04:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:04:46 horas, no lote (7) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 10:05:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:05:09 horas, no lote (7) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP.

No dia 03/10/2017, às 10:05:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:05:37 horas, no lote (7) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 03/10/2017, às 10:05:58 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança:
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em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:18:13 horas, no lote (8) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 09:27:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 09:27:42 horas, no lote (8) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 10:06:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:06:37 horas, no lote (8) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

ME. No dia 03/10/2017, às 10:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:06:55 horas, no lote (8) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,
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radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP.

No dia 03/10/2017, às 10:07:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:07:09 horas, no lote (8) - CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em poliuretano termossensível com

sistema de segurança acionado ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material

biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico,

radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR

32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega definitiva. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 03/10/2017, às 10:07:20 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança:

em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:17:25 horas, no lote (9) - CLOREXIDINA(Gliconato),solução

degermante 2%, frasco de 1.000 ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 11/10/2017, às 14:03:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2017, às 14:03:28 horas, no lote (9) - CLOREXIDINA(Gliconato),solução

degermante 2%, frasco de 1.000 ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância com o estimado

nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião

em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de preclusão do

direito.

 

    No dia 11/10/2017, às 14:03:28 horas, no lote (9) - CLOREXIDINA(Gliconato),solução

degermante 2%, frasco de 1.000 ml. - a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E com o valor R$ 22.783,86 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.
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    No dia 21/09/2017, às 15:16:08 horas, no lote (10) - EQUIPO EM DUAS VIAS

(POLIFIX)para administração simultânea de soluções parenterais, com comprimento de tubo

efetivo entre as conexões de aproximadamente 0,14m, predominantemente transparente,

com, no mínimo dois conectores fêmeas, com protetores e conector macho com protetor.

Tubo flexível com derivação para duas vias, em forma de �y�, confeccionado em material

atóxico, apirogênico, adaptadores com tampa e pinça. Deve-se conter um par de tampas de

proteção a maiôs, para maior segurança de proteção. Validade de no mínimo 01 ano.

Embalado individualmente e especificado em grau cirúrgico. Apresentar registro do produto

na ANVISA e boas práticas de fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/10/2017, às 16:36:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:36:03 horas, no lote (10) - EQUIPO EM DUAS VIAS

(POLIFIX)para administração simultânea de soluções parenterais, com comprimento de tubo

efetivo entre as conexões de aproximadamente 0,14m, predominantemente transparente,

com, no mínimo dois conectores fêmeas, com protetores e conector macho com protetor.

Tubo flexível com derivação para duas vias, em forma de �y�, confeccionado em material

atóxico, apirogênico, adaptadores com tampa e pinça. Deve-se conter um par de tampas de

proteção a maiôs, para maior segurança de proteção. Validade de no mínimo 01 ano.

Embalado individualmente e especificado em grau cirúrgico. Apresentar registro do produto

na ANVISA e boas práticas de fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância com o estimado

nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião

em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de preclusão do

direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 16:36:03 horas, no lote (10) - EQUIPO EM DUAS VIAS

(POLIFIX)para administração simultânea de soluções parenterais, com comprimento de tubo

efetivo entre as conexões de aproximadamente 0,14m, predominantemente transparente,

com, no mínimo dois conectores fêmeas, com protetores e conector macho com protetor.

Tubo flexível com derivação para duas vias, em forma de �y�, confeccionado em material

atóxico, apirogênico, adaptadores com tampa e pinça. Deve-se conter um par de tampas de

proteção a maiôs, para maior segurança de proteção. Validade de no mínimo 01 ano.

Embalado individualmente e especificado em grau cirúrgico. Apresentar registro do produto

na ANVISA e boas práticas de fabricação. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 3.261,12 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:44:12 horas, no lote (11) - Equipo microgotas c/injetor lateral e
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pinça rolete, equipo para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, ponta perfurante

em pvc com tampa protetora, câmara de gotejamento flexivel, tubo em pvc transparente e

fexível, controlador do fluxo tipo pipo rolete, sítio de injeção em tubo e encaixe macho luer.

Tubo exextensor flexível transparente com no mínimo 1,40 metros dee extenção, injetor

lateral auto vedante. Apresentar registro em órgão competente. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 10:13:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 10:13:08 horas, no lote (11) - Equipo microgotas c/injetor lateral e

pinça rolete, equipo para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, ponta perfurante

em pvc com tampa protetora, câmara de gotejamento flexivel, tubo em pvc transparente e

fexível, controlador do fluxo tipo pipo rolete, sítio de injeção em tubo e encaixe macho luer.

Tubo exextensor flexível transparente com no mínimo 1,40 metros dee extenção, injetor

lateral auto vedante. Apresentar registro em órgão competente. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 10/10/2017, às 12:32:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 12:32:04 horas, no lote (11) - Equipo microgotas c/injetor lateral e

pinça rolete, equipo para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, ponta perfurante

em pvc com tampa protetora, câmara de gotejamento flexivel, tubo em pvc transparente e

fexível, controlador do fluxo tipo pipo rolete, sítio de injeção em tubo e encaixe macho luer.

Tubo exextensor flexível transparente com no mínimo 1,40 metros dee extenção, injetor

lateral auto vedante. Apresentar registro em órgão competente. -  a situação do lote foi

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

atendimento às disposições editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em

consonância com o estimado nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE

VENCEDOR DO LOTE, ocasião em que consigno o prazo de 2h para interposição de

recurso, sob pena de preclusão do direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 12:32:04 horas, no lote (11) - Equipo microgotas c/injetor lateral e

pinça rolete, equipo para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, ponta perfurante

em pvc com tampa protetora, câmara de gotejamento flexivel, tubo em pvc transparente e

fexível, controlador do fluxo tipo pipo rolete, sítio de injeção em tubo e encaixe macho luer.

Tubo exextensor flexível transparente com no mínimo 1,40 metros dee extenção, injetor

lateral auto vedante. Apresentar registro em órgão competente. - a empresa L R F BATISTA

- ME com o valor R$ 67.552,74 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:36:11 horas, no lote (12) - Equipo para transfusão de sangue
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com ponta perfurante para bolsa de sangue, câmara dupla flexível, transparente incolor e

contínua, sendo parte superior para filtragem, com filtro de 200 Microlitros, permeável em

toda a sua extensão e parte inferior para controle de gotejamento (20 GTS = 1 mL), tubo de

PVC com 1,5M, atóxico, transparente e incolor, pinça de rolete com esbarro nas duas

extremidades, intermediaria, LUER universal de cor transparente, apirogênico, descartável.

Embalagem c/ dados de lote, validade, identificação, procedência e registro em órgão

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

16:37:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:37:33 horas, no lote (12) - Equipo para transfusão de sangue

com ponta perfurante para bolsa de sangue, câmara dupla flexível, transparente incolor e

contínua, sendo parte superior para filtragem, com filtro de 200 Microlitros, permeável em

toda a sua extensão e parte inferior para controle de gotejamento (20 GTS = 1 mL), tubo de

PVC com 1,5M, atóxico, transparente e incolor, pinça de rolete com esbarro nas duas

extremidades, intermediaria, LUER universal de cor transparente, apirogênico, descartável.

Embalagem c/ dados de lote, validade, identificação, procedência e registro em órgão

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

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições editalícias, bem como,

que o valor ofertado para o lote está em consonância com o estimado nos autos pela

Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião em que consigno

o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de preclusão do direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 16:37:33 horas, no lote (12) - Equipo para transfusão de sangue

com ponta perfurante para bolsa de sangue, câmara dupla flexível, transparente incolor e

contínua, sendo parte superior para filtragem, com filtro de 200 Microlitros, permeável em

toda a sua extensão e parte inferior para controle de gotejamento (20 GTS = 1 mL), tubo de

PVC com 1,5M, atóxico, transparente e incolor, pinça de rolete com esbarro nas duas

extremidades, intermediaria, LUER universal de cor transparente, apirogênico, descartável.

Embalagem c/ dados de lote, validade, identificação, procedência e registro em órgão

competente - a empresa GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP

com o valor R$ 2.385,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:36:56 horas, no lote (13) - Espéculo vaginal descartável tipo

collins, TAMANHO PEQUENO descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas

de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam-

se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/10/2017, às 15:59:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 15:59:22 horas, no lote (13) - Espéculo vaginal descartável tipo
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collins, TAMANHO PEQUENO descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas

de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam-

se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, a exceção da comprovação de regularidade fiscal, o valor ofertado para o lote

está em consonância com o estimado nos autos pela Administração, DECLARO O

LICITANTE VENCEDOR DO LOTE. O prazo para recurso será de 2h, contados deste ato,

sob pena de preclusão do direito. Fica aberto o prazo para regularização da situação fiscal

do fornecedor, conforme prevê o subitem 16.6.10, sob pena de preclusão do direito e às

sanções previstas em Lei. No dia 20/10/2017, às 16:05:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 16:05:48 horas, no lote (13) - Espéculo vaginal descartável tipo

collins, TAMANHO PEQUENO descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas

de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam-

se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 26/10/2017, às

11:04:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 11:04:56 horas, no lote (13) - Espéculo vaginal descartável tipo

collins, TAMANHO PEQUENO descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas

de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam-

se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O fornecedor encontra-se habilitado para

outros lotes e houve verificação de sua Regularidade Fiscal, conforme consulta ao SICAF

juntada ao processo. O valor  ofertado encontra-se dentro do estimado pela Administração

e, em vista do produto ofertado já ter sido objeto de manifestação favorável da ATESP/SMl

por ocasião da análise da proposta anterior (produtos de mesma marca), DECLARO O

LICITANTE VENCEDOR. Informo que o prazo recursal será até às  18h de hoje, 26.10.2017,

sob pena de reclusão.

 

    No dia 26/10/2017, às 11:04:56 horas, no lote (13) - Espéculo vaginal descartável tipo

collins, TAMANHO PEQUENO descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas

de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam-

se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. - a empresa GLOBO COMERCIO DE
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PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 4.488,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:59:55 horas, no lote (14) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO GRANDE, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas

de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -

se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/10/2017, às 16:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:38:21 horas, no lote (14) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO GRANDE, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas

de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -

se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância com o estimado

nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião

em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de preclusão do

direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 16:38:21 horas, no lote (14) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO GRANDE, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas

de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -

se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 5.967,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 21/09/2017, às 15:58:44 horas, no lote (15) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO MÉDIO, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de

contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se

pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 28/09/2017, às 17:20:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2017, às 17:20:43 horas, no lote (15) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO MÉDIO, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de

contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se

pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material
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poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 11/10/2017, às 14:11:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2017, às 14:11:11 horas, no lote (15) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO MÉDIO, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de

contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se

pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, a exceção da comprovação de regularidade fiscal, o valor ofertado para o lote

está em consonância com o estimado nos autos pela Administração, DECLARO O

LICITANTE VENCEDOR DO LOTE. O prazo para recurso será de 2h, contados deste ato,

sob pena de preclusão do direito. Fica aberto o prazo para regularização da situação fiscal

do fornecedor, conforme prevê o subitem 16.6.10, sob pena de preclusão do direito e às

sanções previstas em Lei. No dia 20/10/2017, às 16:06:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 16:06:55 horas, no lote (15) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO MÉDIO, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de

contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se

pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 26/10/2017, às

11:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 11:09:50 horas, no lote (15) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO MÉDIO, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de

contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se

pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O fornecedor encontra-se habilitado para

outros lotes e houve verificação de sua Regularidade Fiscal por consulta ao SICAF juntada

ao processo. O valor  ofertado encontra-se dentro do estimado pela Administração e, em

vista do produto ofertado já ter sido objeto de manifestação favorável da ATESP/SML por

ocasião da análise da proposta anterior (produtos de mesma marca), DECLARO O

LICITANTE VENCEDOR. Consigno o prazo recursal até 18h (DF) de hoje, 26.10.2017, sob

pena de preclusão do direito.
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    No dia 26/10/2017, às 11:09:50 horas, no lote (15) - Espéculo vaginal descartável, tipo

collins, TAMANHO MÉDIO, descartável, estéril, não lubrificado, com valvulas anatômicas de

contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais que articulam -se

pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso borboleta), em material

poliestireno de alto impacto, indeformável. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 6.396,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 11:56:30 horas, no lote (16) - Filtro bacteriano e viral com

umidificador com as seguintes características: peso: máximo de 30 gramas, conexão: 15

mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de gases: luer lock, eficiência de

filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar traquéia de

15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação, registro na anvisa e

responsável técnico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/10/2017,

às 14:11:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2017, às 14:11:55 horas, no lote (16) - Filtro bacteriano e viral com

umidificador com as seguintes características: peso: máximo de 30 gramas, conexão: 15

mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de gases: luer lock, eficiência de

filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar traquéia de

15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação, registro na anvisa e

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

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições editalícias, a exceção

da comprovação de regularidade fiscal, o valor ofertado para o lote está em consonância

com o estimado nos autos pela Administração, DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO

LOTE. O prazo para recurso será de 2h, contados deste ato, sob pena de preclusão do

direito. Fica aberto o prazo para regularização da situação fiscal do fornecedor, conforme

prevê o subitem 16.6.10, sob pena de preclusão do direito e às sanções previstas em Lei.

No dia 20/10/2017, às 16:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 16:07:31 horas, no lote (16) - Filtro bacteriano e viral com

umidificador com as seguintes características: peso: máximo de 30 gramas, conexão: 15

mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de gases: luer lock, eficiência de

filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar traquéia de

15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação, registro na anvisa e

responsável técnico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 24/10/2017, às 11:31:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 24/10/2017, às 11:31:55 horas, no lote (16) - Filtro bacteriano e viral com

umidificador com as seguintes características: peso: máximo de 30 gramas, conexão: 15

mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de gases: luer lock, eficiência de

filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar traquéia de

15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação, registro na anvisa e

responsável técnico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP. No dia 26/10/2017, às 11:18:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 11:18:26 horas, no lote (16) - Filtro bacteriano e viral com

umidificador com as seguintes características: peso: máximo de 30 gramas, conexão: 15

mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de gases: luer lock, eficiência de

filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar traquéia de

15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação, registro na anvisa e

responsável técnico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia

27/10/2017, às 11:16:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (16) - Filtro bacteriano e viral com umidificador com as seguintes características:

peso: máximo de 30 gramas, conexão: 15 mm fêmea/22 macho, conexão para linha de

amostra de gases: luer lock, eficiência de filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral

(%)1=99,99. Deverá acompanhar traquéia de 15cm. Embalagem individual, estéril, contendo

dados de identificação, registro na anvisa e responsável técnico. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:03:51 horas, no lote (17) - INDICADOR BIOLÓGICO PARA

AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO DE LEITURA RÁPIDA: Indicador

biológico para autoclave e vapor do tipo-contido de leitura rápida, com tempo de resposta de

no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de

qualidade biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados

com pré-vácuo e temperatura de operação de 134º. Composto por uma tira de papel

contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e

calibrados de geobacilus stearothermophilus (ATCC 7953). Acondicionada em uma ampola

plástica (flasconete) etiquetada para identificação, contendo uma ampola de vidro com caldo

nutriente, fechada por uma tampa e protegida por papel hidrofóbico. Fornecimento em

comodato de 02 incubadoras automáticas de leitura rápida, sendo uma incubadora com

impressora acoplada, compatíveis com o indicador biológico.  Demais detalhes da
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especificação do item no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2017, às 10:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 10:32:28 horas, no lote (17) - INDICADOR BIOLÓGICO PARA

AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO DE LEITURA RÁPIDA: Indicador

biológico para autoclave e vapor do tipo-contido de leitura rápida, com tempo de resposta de

no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de

qualidade biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados

com pré-vácuo e temperatura de operação de 134º. Composto por uma tira de papel

contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e

calibrados de geobacilus stearothermophilus (ATCC 7953). Acondicionada em uma ampola

plástica (flasconete) etiquetada para identificação, contendo uma ampola de vidro com caldo

nutriente, fechada por uma tampa e protegida por papel hidrofóbico. Fornecimento em

comodato de 02 incubadoras automáticas de leitura rápida, sendo uma incubadora com

impressora acoplada, compatíveis com o indicador biológico.  Demais detalhes da

especificação do item no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia

10/10/2017, às 16:14:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:14:31 horas, no lote (17) - INDICADOR BIOLÓGICO PARA

AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO DE LEITURA RÁPIDA: Indicador

biológico para autoclave e vapor do tipo-contido de leitura rápida, com tempo de resposta de

no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de

qualidade biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados

com pré-vácuo e temperatura de operação de 134º. Composto por uma tira de papel

contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e

calibrados de geobacilus stearothermophilus (ATCC 7953). Acondicionada em uma ampola

plástica (flasconete) etiquetada para identificação, contendo uma ampola de vidro com caldo

nutriente, fechada por uma tampa e protegida por papel hidrofóbico. Fornecimento em

comodato de 02 incubadoras automáticas de leitura rápida, sendo uma incubadora com

impressora acoplada, compatíveis com o indicador biológico.  Demais detalhes da

especificação do item no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições editalícias,

bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância com o estimado nos autos

pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião em que

consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de preclusão do direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 16:14:31 horas, no lote (17) - INDICADOR BIOLÓGICO PARA

AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO DE LEITURA RÁPIDA: Indicador
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biológico para autoclave e vapor do tipo-contido de leitura rápida, com tempo de resposta de

no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de

qualidade biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados

com pré-vácuo e temperatura de operação de 134º. Composto por uma tira de papel

contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e

calibrados de geobacilus stearothermophilus (ATCC 7953). Acondicionada em uma ampola

plástica (flasconete) etiquetada para identificação, contendo uma ampola de vidro com caldo

nutriente, fechada por uma tampa e protegida por papel hidrofóbico. Fornecimento em

comodato de 02 incubadoras automáticas de leitura rápida, sendo uma incubadora com

impressora acoplada, compatíveis com o indicador biológico.  Demais detalhes da

especi f icação do i tem no Edital .  -  a empresa ALPHAMEDI COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 27.444,48 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:05:20 horas, no lote (18) - Kit para exame papanicolau

especificação: descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal transparente

TAMANHO M, escova endocervical, espatula de madeira modelo ayres, par de luva plastica

eva, estojo porta laminas de plastico contendo espaço para identificação do paciente, data

de coleta, idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e

nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/10/2017, às 12:32:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 12:32:52 horas, no lote (18) - Kit para exame papanicolau

especificação: descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal transparente

TAMANHO M, escova endocervical, espatula de madeira modelo ayres, par de luva plastica

eva, estojo porta laminas de plastico contendo espaço para identificação do paciente, data

de coleta, idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e

nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

disposições editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância

com o estimado nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO

LOTE, ocasião em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de

preclusão do direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 12:32:52 horas, no lote (18) - Kit para exame papanicolau

especificação: descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal transparente

TAMANHO M, escova endocervical, espatula de madeira modelo ayres, par de luva plastica

eva, estojo porta laminas de plastico contendo espaço para identificação do paciente, data

de coleta, idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e

nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha - a empresa L R F BATISTA - ME com o
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valor R$ 31.113,12 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:05:55 horas, no lote (19) - Kit papanicolau. Especificação:

descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO G,

escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de luva plástica eva, estojo

porta laminas de plástico contendo espaço para identificação do paciente, data de coleta,

idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e nome da

unidade, e lamina de unidade - 1ª linha -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/10/2017, às 16:02:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:02:27 horas, no lote (19) - Kit papanicolau. Especificação:

descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO G,

escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de luva plástica eva, estojo

porta laminas de plástico contendo espaço para identificação do paciente, data de coleta,

idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e nome da

unidade, e lamina de unidade - 1ª linha -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, a exceção da comprovação de regularidade fiscal, o valor ofertado para o lote

está em consonância com o estimado nos autos pela Administração, DECLARO O

LICITANTE VENCEDOR DO LOTE. O prazo para recurso será de 2h, contados deste ato,

sob pena de preclusão do direito. Fica aberto o prazo para regularização da situação fiscal

do fornecedor, conforme prevê o subitem 16.6.10, sob pena de preclusão do direito e às

sanções previstas em Lei. No dia 20/10/2017, às 16:08:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 16:08:44 horas, no lote (19) - Kit papanicolau. Especificação:

descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO G,

escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de luva plástica eva, estojo

porta laminas de plástico contendo espaço para identificação do paciente, data de coleta,

idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e nome da

unidade, e lamina de unidade - 1ª linha -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 26/10/2017, às

11:10:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 11:10:56 horas, no lote (19) - Kit papanicolau. Especificação:

descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO G,

escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de luva plástica eva, estojo

porta laminas de plástico contendo espaço para identificação do paciente, data de coleta,

idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e nome da
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unidade, e lamina de unidade - 1ª linha -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O fornecedor encontra-se habilitado para

outros lotes e houve verificação de sua Regularidade Fiscal por consulta ao SICAF juntada

ao processo. O valor  ofertado encontra-se dentro do estimado pela Administração e, em

vista do produto ofertado já ter sido objeto de manifestação favorável da ATESP/SML por

ocasião da análise da proposta anterior (produtos de mesma marca), DECLARO O

LICITANTE VENCEDOR. Consigno o prazo recursal até 18h (DF) de hoje, 26.10.2017, sob

pena de preclusão do direito.

 

    No dia 26/10/2017, às 11:10:56 horas, no lote (19) - Kit papanicolau. Especificação:

descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO G,

escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de luva plástica eva, estojo

porta laminas de plástico contendo espaço para identificação do paciente, data de coleta,

idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e nome da

unidade, e lamina de unidade - 1ª linha - a empresa GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 14.407,20 foi a declarada vencedora na disputa

do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:06:19 horas, no lote (20) - Kit papanicolau. Especificação:

descartavel esteril, grau cirurgico, contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO P,

escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de luva plastica eva, estojo

porta laminas de plastico contendo espaço para identificação do paciente, data de coleta,

idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e nome da

unidade, e lamina de unidade - 1ª linha -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/10/2017, às 12:33:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 12:33:24 horas, no lote (20) - Kit papanicolau. Especificação:

descartavel esteril, grau cirurgico, contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO P,

escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de luva plastica eva, estojo

porta laminas de plastico contendo espaço para identificação do paciente, data de coleta,

idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e nome da

unidade, e lamina de unidade - 1ª linha -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância com o estimado

nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião

em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de preclusão do

direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 12:33:24 horas, no lote (20) - Kit papanicolau. Especificação:

descartavel esteril, grau cirurgico, contendo: especulo vaginal transparente TAMANHO P,
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escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de luva plastica eva, estojo

porta laminas de plastico contendo espaço para identificação do paciente, data de coleta,

idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do laboratório, material e nome da

unidade, e lamina de unidade - 1ª linha - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$

20.191,92 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:32:56 horas, no lote (21) - LÂMINA DE BISTURI N°S21: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; número 21; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de

oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com

laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/09/2017, às 16:46:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2017, às 16:46:18 horas, no lote (21) - LÂMINA DE BISTURI N°S21: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; número 21; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de

oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com

laudo que comprove sua esterilidade; 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 13:19:12

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 13:19:12 horas, no lote (21) - LÂMINA DE BISTURI N°S21: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; número 21; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de

oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com

laudo que comprove sua esterilidade; 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA -

ME. No dia 11/10/2017, às 14:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2017, às 14:05:35 horas, no lote (21) - LÂMINA DE BISTURI N°S21: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; número 21; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de

oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com

laudo que comprove sua esterilidade; 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: Considerando o atendimento às disposições editalícias, bem como, que o valor

ofertado para o lote está em consonância com o estimado nos autos pela Administração,

DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião em que consigno o prazo de 2h

para interposição de recurso, sob pena de preclusão do direito.
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    No dia 11/10/2017, às 14:05:35 horas, no lote (21) - LÂMINA DE BISTURI N°S21: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; número 21; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de

oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com

laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano. - a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E

com o valor R$ 55.384,56 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:34:57 horas, no lote (22) - LÂMINA DE BISTURI N°S22: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; número 22; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de

oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com

laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/10/2017, às 16:40:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:40:33 horas, no lote (22) - LÂMINA DE BISTURI N°S22: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; número 22; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de

oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com

laudo que comprove sua esterilidade; 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: Considerando o atendimento às disposições editalícias, bem como, que o valor

ofertado para o lote está em consonância com o estimado nos autos pela Administração,

DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião em que consigno o prazo de 2h

para interposição de recurso, sob pena de preclusão do direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 16:40:33 horas, no lote (22) - LÂMINA DE BISTURI N°S22: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; número 22; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de

oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com

laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um)

ano. - a empresa GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o

valor R$ 59.370,30 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:51:28 horas, no lote (23) - LÂMINA DE BISTURI N°S23: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 23; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e

rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove

sua esterilidade. embalado em material que garanta a integridade do produto; Com registro

na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/09/2017, às 16:47:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2017, às 16:47:32 horas, no lote (23) - LÂMINA DE BISTURI N°S23: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 23; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e
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rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove

sua esterilidade. embalado em material que garanta a integridade do produto; Com registro

na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP. No dia 11/10/2017, às 14:06:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/10/2017, às 14:06:11 horas, no lote (23) - LÂMINA DE BISTURI N°S23: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 23; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e

rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove

sua esterilidade. embalado em material que garanta a integridade do produto; 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: Considerando o atendimento às disposições

editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância com o estimado

nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião

em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de preclusão do

direito.

 

    No dia 11/10/2017, às 14:06:11 horas, no lote (23) - LÂMINA DE BISTURI N°S23: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 23; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e

rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove

sua esterilidade. embalado em material que garanta a integridade do produto; Com registro

na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa MONTEIRO COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E com o valor R$ 83.400,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 12:40:13 horas, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 10:37:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 10:37:55 horas, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO
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COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 26/09/2017, às 10:39:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 10:39:47 horas, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/09/2017, às 18:12:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/09/2017, às 18:12:40 horas, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 03/10/2017, às 10:18:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:18:26 horas, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA

AMAZONIA EIRELI ME. No dia 03/10/2017, às 10:21:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:21:12 horas, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 10:22:12

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:22:12 horas, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha
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inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 03/10/2017, às 10:24:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de

acidente com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo

encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e

antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 22/09/2017, às 13:27:56 horas, no lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2017, às 10:48:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2017, às 10:48:00 horas, no lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA

AMAZONIA EIRELI ME. No dia 27/09/2017, às 18:13:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/09/2017, às 18:13:20 horas, no lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 03/10/2017, às 10:25:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:25:59 horas, no lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha
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inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GLOBO

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP. No dia 03/10/2017, às 10:26:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:26:50 horas, no lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de

segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida

após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha

inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 03/10/2017, às 10:27:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de

acidente com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo

encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e

antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:20:02 horas, no lote (26) - Detergente enzimático para limpeza

de artigos médicos hospitalares composto por 5 enzimas, protease, peptidase, amilase,

celulase e lipase, detergente não iônico/aniônico, Ph neutro, bioodegradável, não corrosivo

para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processo de

limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume de 5000ml, diluição de 2,0ml por

litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída.

Possui laudos de estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto,

estabilidade do sistema conservante, PH do produto puro e diluído, biodegradabilidade,

corrosividade em plásticos e metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos.

Acondicionamento em caixas de papelão resistente. O produto deve ser notificado na

ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: De acordo com a Justificativa de fls. 509 a 512, devidamente autorizada pela

Superintendente Municipal de Licitações, em atendimento ao que foi solicitado por meio do

Ofício n. 4090/DEMAC/GAB/SEMUSA, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, FICA

CANCELADO O PRESENTE LOTE NESTE CERTAME.

 

    No dia 22/09/2017, às 13:37:48 horas, no lote (27) - Equipo macro gotas c/injetor lateral:

com câmara flexível dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções

parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara
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transparente para visualização do gotejamento. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/10/2017, às 16:41:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:41:27 horas, no lote (27) - Equipo macro gotas c/injetor lateral:

com câmara flexível dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções

parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara

transparente para visualização do gotejamento. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

disposições editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em consonância

com o estimado nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE VENCEDOR DO

LOTE, ocasião em que consigno o prazo de 2h para interposição de recurso, sob pena de

preclusão do direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 16:41:27 horas, no lote (27) - Equipo macro gotas c/injetor lateral:

com câmara flexível dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções

parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara

transparente para visualização do gotejamento. - a empresa GLOBO COMERCIO DE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP com o valor R$ 89.600,16 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:21:35 horas, no lote (28) - Fio de Sutura Absorvível (poliglactina)

incolor, trançada, absorvível, estéril, VICRYL, N. 2-0. Agulha cilíndrica. Embalagem

Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no

Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: De acordo com a Justificativa de fls. 509 a

512, devidamente autorizada pela Superintendente Municipal de Licitações, em atendimento

ao que foi solicitado por meio do Ofício n. 4089/DEMAC/GAB/SEMUSA, expedido pela

Secretaria Municipal de Saúde, FICA CANCELADO O PRESENTE LOTE NESTE

CERTAME.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:22:30 horas, no lote (29) - Fio de Sutura Absorvível (poliglactina)

incolor, trançada, absorvível, estéril, VICRYL, N. 3-0. Agulha cilíndrica. Embalagem

Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no

Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: De acordo com a Justificativa de fls. 509 a

512, devidamente autorizada pela Superintendente Municipal de Licitações, em atendimento

ao que foi solicitado por meio do Ofício n. 4089/DEMAC/GAB/SEMUSA, expedido pela

Secretaria Municipal de Saúde, FICA CANCELADO O PRESENTE LOTE NESTE

CERTAME.
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    No dia 22/09/2017, às 13:27:04 horas, no lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO

INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita monitorar todos os parâmetros críticos do processo

de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte

microbiana, evacuação de ar gases não condensáveis, nível de umidade relativa,

ocorrências de bolhas de ar, penetração do Vapor, superaquecimento, temperatura ideal,

tempo de exposição ao vapor, vapor supersaturado. A embalagem devera contemplar 3

Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o

tempo de morte microbiana e na temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5

minutos. Deverá indicar aceito ou reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19

mm de largura e 51 mm de comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000

do HMSA). Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 28/09/2017, às 17:35:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/09/2017, às 17:35:29 horas, no lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO

INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita monitorar todos os parâmetros críticos do processo

de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte

microbiana, evacuação de ar gases não condensáveis, nível de umidade relativa,

ocorrências de bolhas de ar, penetração do Vapor, superaquecimento, temperatura ideal,

tempo de exposição ao vapor, vapor supersaturado. A embalagem devera contemplar 3

Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o

tempo de morte microbiana e na temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5

minutos. Deverá indicar aceito ou reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19

mm de largura e 51 mm de comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000

do HMSA). Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER PRODUTOS

HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 28/09/2017, às 17:36:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2017, às 17:36:20 horas, no lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO

INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita monitorar todos os parâmetros críticos do processo

de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte

microbiana, evacuação de ar gases não condensáveis, nível de umidade relativa,

ocorrências de bolhas de ar, penetração do Vapor, superaquecimento, temperatura ideal,

tempo de exposição ao vapor, vapor supersaturado. A embalagem devera contemplar 3

Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o

tempo de morte microbiana e na temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5

minutos. Deverá indicar aceito ou reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19

mm de largura e 51 mm de comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000
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do HMSA). Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 03/10/2017, às 10:59:12 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 10:59:12 horas, no lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO

INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita monitorar todos os parâmetros críticos do processo

de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte

microbiana, evacuação de ar gases não condensáveis, nível de umidade relativa,

ocorrências de bolhas de ar, penetração do Vapor, superaquecimento, temperatura ideal,

tempo de exposição ao vapor, vapor supersaturado. A embalagem devera contemplar 3

Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o

tempo de morte microbiana e na temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5

minutos. Deverá indicar aceito ou reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19

mm de largura e 51 mm de comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000

do HMSA). Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 10/10/2017, às 16:17:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:17:02 horas, no lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO

INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita monitorar todos os parâmetros críticos do processo

de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte

microbiana, evacuação de ar gases não condensáveis, nível de umidade relativa,

ocorrências de bolhas de ar, penetração do Vapor, superaquecimento, temperatura ideal,

tempo de exposição ao vapor, vapor supersaturado. A embalagem devera contemplar 3

Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o

tempo de morte microbiana e na temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5

minutos. Deverá indicar aceito ou reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19

mm de largura e 51 mm de comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000

do HMSA). Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote

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

atendimento às disposições editalícias, bem como, que o valor ofertado para o lote está em

consonância com o estimado nos autos pela Administração,  DECLARO O LICITANTE

VENCEDOR DO LOTE, ocasião em que consigno o prazo de 2h para interposição de

recurso, sob pena de preclusão do direito.

 

    No dia 10/10/2017, às 16:17:02 horas, no lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO

INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita monitorar todos os parâmetros críticos do processo

de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte
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microbiana, evacuação de ar gases não condensáveis, nível de umidade relativa,

ocorrências de bolhas de ar, penetração do Vapor, superaquecimento, temperatura ideal,

tempo de exposição ao vapor, vapor supersaturado. A embalagem devera contemplar 3

Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o

tempo de morte microbiana e na temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5

minutos. Deverá indicar aceito ou reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19

mm de largura e 51 mm de comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000

do HMSA). Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a empresa

ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 10.159,68

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/09/2017, às 13:38:18 horas, no lote (31) - LÂMINA DE BISTURI N°S24: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação

sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que

comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/10/2017, às 13:29:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 13:29:20 horas, no lote (31) - LÂMINA DE BISTURI N°S24: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação

sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que

comprove sua esterilidade; 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA -

ME. No dia 05/10/2017, às 09:23:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2017, às 09:23:46 horas, no lote (31) - LÂMINA DE BISTURI N°S24: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação

sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que

comprove sua esterilidade; 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PROVIDER

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP. No dia 11/10/2017, às 14:07:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2017, às 14:07:03 horas, no lote (31) - LÂMINA DE BISTURI N°S24: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação

sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que

comprove sua esterilidade; 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:
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Considerando o atendimento às disposições editalícias, bem como, que o valor ofertado

para o lote está em consonância com o estimado nos autos pela Administração,  DECLARO

O LICITANTE VENCEDOR DO LOTE, ocasião em que consigno o prazo de 2h para

interposição de recurso, sob pena de preclusão do direito.

 

    No dia 11/10/2017, às 14:07:03 horas, no lote (31) - LÂMINA DE BISTURI N°S24: Lâmina

de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação

sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que

comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a

empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E com o valor

R$ 79.920,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 20/09/2017, às 16:56:17 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - GAMA COMPANY LTDA - EPP, no lote

(2) - ÁLCOOL EM GEL 500ML Álcool em gel hidratado, 70º Inpm, uso geral, frasco com

500ml, identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na Anvisa;

validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Frasco de 500ml. O

motivo da desclassificação foi: Considerando que a proposta apresentada está em

desacordo com o material solicitado, por ter sido ofertado ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%,

em detrimento do que foi solicitado ÁLCOOL EM GEL 500ML Álcool em gel hidratado, 70º

Inpm, DESCLASSIFICO a presenta proposta, com fundamento no item 8.1, I do Edital, por

considerar que a proposta foi elaborada em desacordo com os termos do instrumento

convocatório.

 

    No dia 20/09/2017, às 17:17:32 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - SALUTARY CENTRO NORTE

COMERCIAL EIRELI - EPP, no lote (23) - LÂMINA DE BISTURI N°S23: Lâmina de bisturi;

em aço-carbono; 23; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e rebarbas;

Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua

esterilidade. embalado em material que garanta a integridade do produto; Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

ausência de indicação de marca para o material ofertado, com fundamento nos subitens

5.1.7 e 5.1.8 do instrumento convocatório, DECIDO DESCLASSIFICAR a presente proposta,

por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 20/09/2017, às 17:19:03 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDPLUS COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA, no lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR,

CLASSE 5: Que permita monitorar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização

a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana, evacuação
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de ar gases não condensáveis, nível de umidade relativa, ocorrências de bolhas de ar,

penetração do Vapor, superaquecimento, temperatura ideal, tempo de exposição ao vapor,

vapor supersaturado. A embalagem devera contemplar 3 Valores declarados: 121ºc, 135ºc e

uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o tempo de morte microbiana e na

temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5 minutos. Deverá indicar aceito ou

reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19 mm de largura e 51 mm de

comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000 do HMSA). Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

ausência de indicação de marca para o material ofertado, com fundamento nos subitens

5.1.7 e 5.1.8 do instrumento convocatório, DECIDO DESCLASSIFICAR a presente proposta,

por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 20/09/2017, às 17:19:33 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no

lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5: Que permita

monitorar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com

performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana, evacuação de ar gases

não condensáveis, nível de umidade relativa, ocorrências de bolhas de ar, penetração do

Vapor, superaquecimento, temperatura ideal, tempo de exposição ao vapor, vapor

supersaturado. A embalagem devera contemplar 3 Valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma

temperatura intermediaria, correlacionadas com o tempo de morte microbiana e na

temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5 minutos. Deverá indicar aceito ou

reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19 mm de largura e 51 mm de

comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000 do HMSA). Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

ausência de indicação de marca para o material ofertado, com fundamento nos subitens

5.1.7 e 5.1.8 do instrumento convocatório, DECIDO DESCLASSIFICAR a presente proposta,

por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:13:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (3) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a presente proposta

conforme previsto no subitem III do item 8.2. do Edital de Licitação, considerando que o

valor ofertado está acima do estimado pela Administração para o lote.
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    No dia 26/09/2017, às 09:22:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (4) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a presente proposta

conforme previsto no subitem III do item 8.2. do Edital de Licitação, considerando que o

valor ofertado está acima do estimado pela Administração para o lote e ainda, em face da

ausência de manifestação de interesse do fornecedor em negociar o valor final do lote ao

limite estabelecido como parâmetro máximo para a presente aquisição.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:24:02 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (5) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

presente proposta conforme previsto no subitem III do item 8.2. do Edital de Licitação,

considerando que o valor ofertado está acima do estimado pela Administração para o lote e

ainda, em face da ausência de possibilidade negociação do valor final do lote ao limite que

foi estabelecido como parâmetro máximo para a presente aquisição, conforme informado

pelo fornecedor no sistema.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:24:44 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (6) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

presente proposta conforme previsto no subitem III do item 8.2. do Edital de Licitação,

considerando que o valor ofertado está acima do estimado pela Administração para o lote e

ainda, em face da ausência de possibilidade negociação do valor final do lote ao limite que

foi estabelecido como parâmetro máximo para a presente aquisição, conforme informado

pelo fornecedor no sistema.
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    No dia 26/09/2017, às 09:25:55 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (7) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a presente proposta

conforme previsto no subitem III do item 8.2. do Edital de Licitação, considerando que o

valor ofertado está acima do estimado pela Administração para o lote e ainda, em face da

ausência de possibilidade de negociação do valor final do lote ao limite que foi estabelecido

como parâmetro máximo para a presente aquisição, conforme informado pelo fornecedor no

sistema.

 

    No dia 26/09/2017, às 09:27:40 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (8) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

presente proposta conforme previsto no subitem III do item 8.2. do Edital de Licitação,

considerando que o valor ofertado está acima do estimado pela Administração para o lote e

ainda, em face da ausência de possibilidade negociação para adequar o valor ao limite

estabelecido como parâmetro máximo para a aquisição, conforme informado pelo fornecedor

no sistema.

 

    No dia 26/09/2017, às 10:13:08 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (11) - Equipo microgotas c/injetor lateral e pinça

rolete, equipo para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, ponta perfurante em pvc

com tampa protetora, câmara de gotejamento flexivel, tubo em pvc transparente e fexível,

controlador do fluxo tipo pipo rolete, sítio de injeção em tubo e encaixe macho luer. Tubo

exextensor flexível transparente com no mínimo 1,40 metros dee extenção, injetor lateral

auto vedante. Apresentar registro em órgão competente. O motivo da desclassificação foi:

Considerando o pedido de desclassificação formulado pelo licitante no campo de

mensagens, em face da necessidade de dar continuidade ao presente certame,

DESCLASSIFICO a proposta, considerando que ainda que o valor ofertado está mais de
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50% abaixo do estimado no processo e, de mesmo modo, encontra-se com grande

disparidade entre as demais propostas cadastradas para o lote. Consigna-se que eventual

infringência ao edital e a legislação poderá ser melhor verificada em momento oportuno, em

especial pela necessidade de continuidade do certame.

 

    No dia 26/09/2017, às 10:32:28 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (17) - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A

VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO DE LEITURA RÁPIDA: Indicador biológico para

autoclave e vapor do tipo-contido de leitura rápida, com tempo de resposta de no máximo 3

(três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de

ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo e

temperatura de operação de 134º. Composto por uma tira de papel contendo uma

população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de

geobacilus stearothermophilus (ATCC 7953). Acondicionada em uma ampola plástica

(flasconete) etiquetada para identificação, contendo uma ampola de vidro com caldo

nutriente, fechada por uma tampa e protegida por papel hidrofóbico. Fornecimento em

comodato de 02 incubadoras automáticas de leitura rápida, sendo uma incubadora com

impressora acoplada, compatíveis com o indicador biológico.  Demais detalhes da

especificação do item no Edital. O motivo da desclassificação foi: Considerando o pedido de

desclassificação formulado pelo licitante no campo de mensagens, em face da necessidade

de dar continuidade ao presente certame, DESCLASSIFICO a proposta. Consigna-se que

eventual infringência ao edital e a legislação poderá ser melhor verificada em momento

oportuno, em especial pela necessidade de continuidade do certame.

 

    No dia 26/09/2017, às 10:47:59 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (25) -

Scalp nº 19 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com

perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer

lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de

vinil atóxico, descartável. O motivo da desclassificação foi: Considerando o pedido de

desclassificação formulado pelo licitante no campo de mensagens, em face da necessidade

de dar continuidade ao presente certame, DESCLASSIFICO a proposta, considerando

também que o valor ofertado está mais de 50% abaixo do estimado no processo e, de

mesmo modo, encontra-se com grande disparidade entre as demais propostas cadastradas

para o lote. Consigna-se que eventual infringência ao edital e a legislação poderá ser melhor

verificada em momento oportuno, em especial pela necessidade de continuidade do

certame.

 

    No dia 27/09/2017, às 18:12:40 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO
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SILVA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de segurança (NR

32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso,

permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril,

alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. O motivo da

desclassificação foi: Ultrapassado o prazo para envio da documentação para o presente lote

pela licitante convocada no sistema, visando a continuidade do certame, DESCLASSIFICO

A PRESENTE PROPOSTA com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital de licitação.

 

    No dia 27/09/2017, às 18:13:20 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de segurança (NR

32), reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso,

permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril,

alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. O motivo da

desclassificação foi: Ultrapassado o prazo para envio da documentação para o presente lote

pela licitante convocada no sistema, visando a continuidade do certame, DESCLASSIFICO

A PRESENTE PROPOSTA com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital de licitação.

 

    No dia 28/09/2017, às 16:46:17 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (21) - LÂMINA DE BISTURI N°S21: Lâmina de bisturi; em

aço-carbono; número 21; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem

rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove

sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da

desclassificação foi: Conforme previsto no item 8.3.2 do edital, houve convocação para

envio dos documentos de habilitação e proposta adequada ao lance final,  para o e-mail

informado no edital, observado o prazo determinado pela Pregoeira no sistema. Desta

forma, não tendo sido cumprido o prazo para envio dos documentos, com fundamento no

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pelo qual devem ser observadas as

disposições editalícias e ainda, em cumprimento ao princípio da isonomia, face a

impossibilidade de dilatar prazos para licitantes de forma a dispor de tratamento diferenciado

entre eles, resta-nos DESCLASSIFICAR a proposta, com fundamento no item 8.3.3., que

dispõe que �Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar

qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo estabelecido no

subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 28/09/2017, às 16:47:32 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (23) - LÂMINA DE BISTURI N°S23: Lâmina de bisturi; em
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aço-carbono; 23; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e rebarbas; Caixa

com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade.

embalado em material que garanta a integridade do produto; Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Conforme previsto no item

8.3.2 do edital, houve convocação para envio dos documentos de habilitação e proposta

adequada ao lance final,  para o e-mail informado no edital, observado o prazo determinado

pela Pregoeira no sistema. Desta forma, não tendo sido cumprido o prazo para envio dos

documentos, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pelo

qual devem ser observadas as disposições editalícias e ainda, em cumprimento ao princípio

da isonomia, face a impossibilidade de dilatar prazos para licitantes de forma a dispor de

tratamento diferenciado entre eles, resta-nos DESCLASSIFICAR a proposta, com

fundamento no item 8.3.3., que dispõe que �Se a documentação exigida não estiver completa

e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o

prazo estabelecido no subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente

DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 28/09/2017, às 17:20:43 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (15) - Espéculo vaginal

descartável, tipo collins, TAMANHO MÉDIO, descartável, estéril, não lubrificado, com

valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices

vaginais que articulam -se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador (parafuso

borboleta), em material poliestireno de alto impacto, indeformável. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que o fornecedor havia solicitado o cancelamento do

lance que resultou nesta proposta, conforme constou no sistema, ainda na sala de disputa,

ocasião em que o tempo randômico encerrou-se sem que fosse possível efetivar o

cancelamento, cumpre-nos deferir o pedido de desclassificação da proposta formulada pelo

licitante, visando dar continuidade ao certame. Consigna-se que o valor ofertado encontra-

se, de fato muito inferior ao estimado nos autos e relativo as demais propostas consignadas

no sistema.

 

    No dia 28/09/2017, às 17:35:28 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (30) - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR,

CLASSE 5: Que permita monitorar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização

a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana, evacuação

de ar gases não condensáveis, nível de umidade relativa, ocorrências de bolhas de ar,

penetração do Vapor, superaquecimento, temperatura ideal, tempo de exposição ao vapor,

vapor supersaturado. A embalagem devera contemplar 3 Valores declarados: 121ºc, 135ºc e

uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o tempo de morte microbiana e na

temperatura de 121ºc devera reagir a partir de 16,5 minutos. Deverá indicar aceito ou
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reprovado de fácil identificação, medida aproximada de 19 mm de largura e 51 mm de

comprimento (sendo 12.000 do HINSG;10.000 do HJSN e 5000 do HMSA). Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Conforme

previsto no item 8.3.2 do edital, houve convocação para envio dos documentos de

habilitação e proposta adequada ao lance final,  para o e-mail informado no edital,

observado o prazo determinado pela Pregoeira no sistema. Desta forma, não tendo sido

cumprido o prazo para envio dos documentos, com fundamento no princípio da vinculação

ao instrumento convocatório, pelo qual devem ser observadas as disposições editalícias e

ainda, em cumprimento ao princípio da isonomia, face a impossibilidade de dilatar prazos

para licitantes de forma a dispor de tratamento diferenciado entre eles, resta-nos

DESCLASSIFICAR a proposta, com fundamento no item 8.3.3., que dispõe que �Se a

documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo

deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo estabelecido no subitem 8.3.2, o

Pregoeiro (a) considerara a proponente DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 03/10/2017, às 09:58:56 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (3) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subitem". FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO E, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 09:59:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (3) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,
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acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:00:14 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA -, no lote (3) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:00:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
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EIRELI EPP, no lote (3) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14: Com sistema de

segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de

um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível,

esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:00:59 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (4) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.
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    No dia 03/10/2017, às 10:01:15 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (4) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:01:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA -, no lote (4) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES
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PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:01:37 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (4) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16: Com sistema de

segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de

um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível,

esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:02:17 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (5) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA
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NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:02:28 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (5) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de

segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de

um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível,

esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:02:43 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA -, no lote (5) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes
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classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:02:56 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (5) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:03:23 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (6) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se
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quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:03:32 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (6) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:03:48 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (6) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20: Com sistema de

segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de

um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível,

esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III
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do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:04:01 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA -, no lote (6) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:04:46 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (7) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual
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dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:05:09 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (7) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:05:36 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (7) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22: Com sistema de

segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de

um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível,

esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a
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partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:05:57 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA -, no lote (7) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:06:37 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (8) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado
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em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:06:55 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (8) -

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de segurança: em

poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de um botão,

acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível, esterilizado

em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau cirúrgico. Registro.

MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:07:08 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (8) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24: Com sistema de
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segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado ao toque de

um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência, flexível,

esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:07:20 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA -, no lote (8) - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24: Com

sistema de segurança: em poliuretano termossensível com sistema de segurança acionado

ao toque de um botão, acoplado ao tubo de material biocompatível para longa permanência,

flexível, esterilizado em eto, atóxico, apirogênico, radiopaco pur, embalagem em papel grau

cirúrgico. Registro. MS, em cumprimento a NR 32/2005; validade mínima de 1 (um) ano a

partir da data de entrega definitiva. O motivo da desclassificação foi: Considerando a

convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual

dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante

originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III

do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:18:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO
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SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (24) -

Scalp n° 21 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com

perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer

lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de

vinil atóxico, descartável. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação

geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que:

O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:21:12 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de segurança (NR 32),

reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso,

permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril,

alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. O motivo da

desclassificação foi: Considerando a convocação geral, procedida na forma do disposto no

item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a

negociação com o licitante originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira

colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE

MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados

para o item, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em

referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os

licitantes classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se

refere este subitem". FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:22:11 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (24) - Scalp n° 21 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco
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de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo

encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e

antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. O motivo da desclassificação foi:

Considerando a convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de

Licitação, o qual dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o

licitante originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do

inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA

EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:24:13 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (24) - Scalp

n° 21 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante.

A agulha é protegida após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel

trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil

atóxico, descartável. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O

Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:25:58 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco

de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso, permanecendo

encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e
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antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. O motivo da desclassificação foi:

Considerando a convocação geral, procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de

Licitação, o qual dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o

licitante originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do

inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA

EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para,

querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com

fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes

classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere este

subi tem".  FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:26:50 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (25) - Scalp nº 19 � com dispositivo de segurança (NR 32),

reduz o risco de acidente com perfurocortante. A agulha é protegida após o uso,

permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel trifocitado, agulha inoxidável, estéril,

alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil atóxico, descartável. O motivo da

desclassificação foi: Considerando a convocação geral, procedida na forma do disposto no

item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a

negociação com o licitante originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira

colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE

MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados

para o item, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em

referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando os

licitantes classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se

refere este subitem". FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

certame, DECIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES

PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 10:27:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (25) - Scalp

nº 19 � com dispositivo de segurança (NR 32), reduz o risco de acidente com perfurocortante.

A agulha é protegida após o uso, permanecendo encapsulada, conecta luer lock � bísel

trifocitado, agulha inoxidável, estéril, alças flexíveis e antiderrapantes, cânula de vinil

atóxico, descartável. O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral,

procedida na forma do disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O
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Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor

do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste

edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO

SISTEMA, todos os licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se

quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de adequar seu preço

final ao valor atestado nos autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este subitem". FACE AO EXPOSTO,

APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA

NEGOCIAÇÃO,  v i sando  da r  con t i nu idade  ao  ce r tame ,  DECIDO PELA

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REMANESCENTES PARA O LOTE, conforme

autoriza o Edital de Licitação.

 

    No dia 03/10/2017, às 13:19:11 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (21) - LÂMINA DE

BISTURI N°S21: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; número 21; estéril; com perfeito

acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto

devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Conforme previsto no item

8.3.2 do edital, houve convocação para envio dos documentos de habilitação e proposta

adequada ao lance final,  para o e-mail informado no edital, observado o prazo determinado

pela Pregoeira no sistema. Desta forma, transcorrido o prazo para envio da proposta

adequada ao lance final sem manifestação pelo licitante, quanto a este Lote, com

fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, para o qual devem ser

observadas as disposições editalícias e ainda, em cumprimento ao princípio da isonomia,

face a impossibilidade de dilatar prazos para licitantes de forma a dispor de tratamento

diferenciado entre eles, resta-nos DESCLASSIFICAR a proposta, com fundamento no item

8.3.3., que dispõe que �Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo

estabelecido no subi tem 8.3.2,  o Pregoeiro (a) considerara a proponente

DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 03/10/2017, às 13:29:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (31) - LÂMINA DE

BISTURI N°S24: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com perfeito acabamento

sem sinais de oxidação sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o produto devera ser

entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Conforme informado no campo de

mensagens, o prazo para envio da documentação seria até às 13h desta data, horário de

Brasília. Em que pese as mensagens, inclusive reiterada face do pedido de desistência da

proposta formulado no sistema pelo licitante, insta observar que a não aceitação do pedido
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por esta Pregoeira deu-se ante a falta de comprovação de eventual inexequibilidade e  pelo

fato de o valor estar próximo do estimado nos autos e, em análise superficial, próximos aos

outros lances ofertados pelos demais licitantes. No entanto, ante a ausência de envio de

documentação, visando dar continuidade ao procedimento, podendo os fatos serem

apurados em procedimento apartado, resta-nos DESCLASSIFICAR a proposta, com

fundamento no item 8.3.3., que dispõe que �Se a documentação exigida não estiver completa

e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o

prazo estabelecido no subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente

DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 05/10/2017, às 09:23:45 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E

SANEANTES LTDA EP, no lote (31) - LÂMINA DE BISTURI N°S24: Lâmina de bisturi; em

aço-carbono; 24; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação sem

rebarbas;Caixa com 100 unidades; o produto devera ser entregue com laudo que comprove

sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da

desclassificação foi: Considerando a ausência de envio de proposta adequada ao lance final

e de habilitação, em vista da necessidade de dar continuidade ao certame, desclassificamos

a proposta da licitante PROVIDER, Consigna-se que a desistência de proposta poderá ser

apurada em momento próprio, em autos apartados, conforme dispuser o edital e a legislação

aplicável.

 

    No dia 20/10/2017, às 16:04:46 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (1) -

ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com certificado de qualidade; a apresentação do produto

devera obedecer a legislação atual vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano,

contados a partir do recebimento. Frasco de 1000ml. O motivo da desclassificação foi: À

MEDICAL DA AMAZONIA foi consignado prazo previsto em lei e no instrumento

convocatório para a regularização da situação fiscal, no ato da declaração de vencedora.

Ocorre que a mesma encaminhou e-mail informando que não conseguiria, em tempo hábil,

resolver sua pendência, motivo pelo qual, pediu desclassificação de sua proposta neste

Pregão. Visando dar continuidade ao certame, em razão do pedido da licitante,

DESCLASSIFICO SUA PROPOSTA para este Lote, conforme justificado nos autos.

 

    No dia 20/10/2017, às 16:05:48 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (13) -

Espéculo vaginal descartável tipo collins, TAMANHO PEQUENO descartável, estéril, não

lubrificado, com valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato

dos fórnices vaginais que articulam-se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador

(parafuso borboleta), em material poliestireno de alto impacto, indeformável. O motivo da
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desclassificação foi: À MEDICAL DA AMAZONIA foi consignado prazo previsto em lei e no

instrumento convocatório para a regularização da situação fiscal, no ato da declaração de

vencedora. Ocorre que a mesma encaminhou e-mail informando que não conseguiria, em

tempo hábil, resolver sua pendência, motivo pelo qual, pediu desclassificação de sua

proposta neste Pregão. Visando dar continuidade ao certame, em razão do pedido da

licitante, DESCLASSIFICO a PROPOSTA da MEDICAL para este Lote, conforme justificado

nos autos.

 

    No dia 20/10/2017, às 16:06:54 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (15) -

Espéculo vaginal descartável, tipo collins, TAMANHO MÉDIO, descartável, estéril, não

lubrificado, com valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato

dos fórnices vaginais que articulam -se pela ação de um dispositivo de abertura rosqueador

(parafuso borboleta), em material poliestireno de alto impacto, indeformável. O motivo da

desclassificação foi: À MEDICAL DA AMAZONIA foi consignado prazo previsto em lei e no

instrumento convocatório para a regularização da situação fiscal, no ato da declaração de

vencedora. Ocorre que a mesma encaminhou e-mail informando que não conseguiria, em

tempo hábil, resolver sua pendência, motivo pelo qual, pediu desclassificação de sua

proposta neste Pregão. Visando dar continuidade ao certame, em razão do pedido da

licitante, DESCLASSIFICO a PROPOSTA da MEDICAL para este Lote, conforme justificado

nos autos.

 

    No dia 20/10/2017, às 16:07:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (16) -

Filtro bacteriano e viral com umidificador com as seguintes características: peso: máximo de

30 gramas, conexão: 15 mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de gases: luer

lock, eficiência de filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar

traquéia de 15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação, registro

na anvisa e responsável técnico. O motivo da desclassificação foi: À MEDICAL DA

AMAZONIA foi consignado prazo previsto em lei e no instrumento convocatório para a

regularização da situação fiscal, no ato da declaração de vencedora. Ocorre que a mesma

encaminhou e-mail informando que não conseguiria, em tempo hábil, resolver sua

pendência, motivo pelo qual, pediu desclassificação de sua proposta neste Pregão. Visando

dar continuidade ao certame, em razão do pedido da licitante, DESCLASSIFICO a

PROPOSTA da MEDICAL para este Lote, conforme justificado nos autos.

 

    No dia 20/10/2017, às 16:08:44 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (19) - Kit

papanicolau. Especificação: descartável estéril, grau cirúrgico, contendo: especulo vaginal

transparente TAMANHO G, escova endocervical, espatual de madeira modelo ayres, par de
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luva plástica eva, estojo porta laminas de plástico contendo espaço para identificação do

paciente, data de coleta, idade do paciente, nome do medico solicitante, nome do

laboratório, material e nome da unidade, e lamina de unidade - 1ª linha. O motivo da

desclassificação foi: À MEDICAL DA AMAZONIA foi consignado prazo previsto em lei e no

instrumento convocatório para a regularização da situação fiscal, no ato da declaração de

vencedora. Ocorre que a mesma encaminhou e-mail informando que não conseguiria, em

tempo hábil, resolver sua pendência, motivo pelo qual, pediu desclassificação de sua

proposta neste Pregão. Visando dar continuidade ao certame, em razão do pedido da

licitante, DESCLASSIFICO a PROPOSTA da MEDICAL para este Lote, conforme justificado

nos autos.

 

    No dia 24/10/2017, às 11:31:55 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (16) - Filtro

bacteriano e viral com umidificador com as seguintes características: peso: máximo de 30

gramas, conexão: 15 mm fêmea/22 macho, conexão para linha de amostra de gases: luer

lock, eficiência de filtração: bacteriana: (%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar

traquéia de 15cm. Embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação, registro

na anvisa e responsável técnico. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a presente

proposta com fulcro no subitem III do item 8.2. do Edital de Licitação, considerando que o

valor ofertado pelo fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  está acima do estimado

pela Administração para o lote e ainda, em face da recusa do fornecedor em negociar o

valor final do lote ao limite que foi estabelecido como parâmetro máximo para a presente

aquisição, de acordo com manifestação em campo próprio.

 

    No dia 24/10/2017, às 11:40:01 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (1) - ÁLCOOL 96% Álcool etílico 96%, com certificado

de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; prazo

de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento. Frasco de 1000ml.

O motivo da desclassificação foi: Conforme constou do campo de mensagens geral, houve

convocação antecipada para observância da continuidade dos trabalhos no sistema, em

face da desclassificação de proposta anterior. Em campo próprio foi convocado o fornecedor

MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP para envio dos

documentos de habilitação e proposta adequada ao lance final, observado o prazo

determinado pela Pregoeira no sistema. Transcorrido o prazo consignado, não houve

manifestação do licitante, motivo pelo qual DECIDO DESCLASSIFICAR a proposta, com

fundamento no item 8.3.3., que dispõe que �Se a documentação exigida não estiver completa

e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o

prazo estabelecido no subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente

DESCLASSIFICADA�, em especial pela necessidade de continuidade do certame até sua
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conclusão.

 

    No dia 26/10/2017, às 11:18:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI EPP, no lote (16) - Filtro bacteriano e viral com umidificador com as seguintes

características: peso: máximo de 30 gramas, conexão: 15 mm fêmea/22 macho, conexão

para linha de amostra de gases: luer lock, eficiência de filtração: bacteriana: (%)1=99,9999,

viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar traquéia de 15cm. Embalagem individual, estéril,

contendo dados de identificação, registro na anvisa e responsável técnico. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a presente proposta conforme previsto no subitem III do

item 8.2, uma vez que, mesmo após negociação não houve êxito em alcançarmos proposta

dentro do valor estimado nos autos.

 

    No dia 27/10/2017, às 11:16:27 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA -, no lote (16) - Filtro bacteriano e viral com umidificador com as

seguintes características: peso: máximo de 30 gramas, conexão: 15 mm fêmea/22 macho,

conexão para linha de amostra de gases: luer lock, eficiência de filtração: bacteriana:

(%)1=99,9999, viral (%)1=99,99. Deverá acompanhar traquéia de 15cm. Embalagem

individual, estéril, contendo dados de identificação, registro na anvisa e responsável técnico.

O motivo da desclassificação foi: Considerando a convocação geral, procedida na forma do

disposto no item 8.4 do Edital de Licitação, o qual dispõe que: O Pregoeiro (a) quando restar

frustrada a negociação com o licitante originalmente vencedor do item, desclassificada a

primeira colocada, na forma do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR

MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes

classificados no item para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o

item em referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos autos, ficando

os licitantes classificados responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se

refere este subitem". FACE AO EXPOSTO, APÓS A CONVOCAÇÃO, NÃO HAVENDO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS PARA NEGOCIAÇÃO, visando dar continuidade ao

c e r t a m e ,  D E C I D O  P E L A  D E S C L A S S I F I C A Ç Ã O  D A ( S )  P R O P O S T A ( S )

REMANESCENTE(S) PARA O LOTE, conforme autoriza o Edital de Licitação.

 

    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.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa
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PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

IRANEIVA SILVA COSTA

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP

05.028.965/0001-06 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

13.193.395/0001-38 ANTONIO & OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME

02.360.076/0001-53 AUTO LIM COMERCIO & REPRESENTACOES EIRELI - ME

17.085.673/0001-94 BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -

02.176.223/0001-30 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

17.700.085/0001-13 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

13.807.868/0001-40 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP

15.479.369/0001-04 GAMA COMPANY LTDA - EPP

11.824.928/0001-07 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

20.113.014/0001-29 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME

05.997.927/0001-61 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES EIR

34.758.599/0001-49 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

13.217.490/0001-24 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

10.193.608/0002-14 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

10.547.978/0001-21 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E

10.749.915/0001-58 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE

11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

26.164.075/0001-00 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP

04.598.413/0003-32 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.

04.383.642/0001-78 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

31/10/2017 Página 84 de 84


