
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00280/2017)

 

     às 10:10:54 horas do dia 21/02/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

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

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

08.00280/2017 - 2018/007/2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (Fraldas Descartáveis pediátricas e

geriátricas), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do

Município de Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

saúde, cálculo por unidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 50.000,00

19/02/2018 17:19:52:243 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 23.556,96

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 47.113,92

12/02/2018 13:56:51:782 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 47.133,93

06/02/2018 10:25:45:154 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 75.000,00

20/02/2018 09:55:24:820 MBR FERNANDES - EPP  R$ 55.000,00

19/02/2018 20:48:56:095 L R F BATISTA - ME  R$ 47.113,92

19/02/2018 17:07:55:642 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 47.113,92

19/02/2018 10:55:26:577 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 47.113,92

19/02/2018 16:12:15:287 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.830,00

15/02/2018 14:10:53:701 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 29.913,60
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Lote (2) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho M, para pacientes com peso de 6 até 11 kg

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

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

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

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

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

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

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

saúde, cálculo por unidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

ministério da saúde, cálculo por unidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 14.000,00

19/02/2018 17:19:52:243 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.255,50

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 12.645,30

12/02/2018 13:56:51:782 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 12.645,30

06/02/2018 10:25:45:154 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 30.000,00

20/02/2018 09:55:24:820 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00

19/02/2018 20:48:56:095 L R F BATISTA - ME  R$ 12.645,30

19/02/2018 17:07:55:642 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 12.645,30

19/02/2018 10:55:26:577 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 12.645,30

19/02/2018 16:12:15:287 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.080,00

15/02/2018 14:10:53:701 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 8.292,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 30.000,00

19/02/2018 17:19:52:243 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.833,60

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 27.892,80

12/02/2018 13:56:51:782 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 27.892,80

06/02/2018 10:25:45:154 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 60.000,00

20/02/2018 09:55:24:820 MBR FERNANDES - EPP  R$ 35.000,00
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Lote (4) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho EG, para pacientes com peso acima de 14

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

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

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

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

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

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

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

ministério da saúde, cálculo por unidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

saúde, cálculo por unidade.

19/02/2018 20:48:56:095 L R F BATISTA - ME  R$ 27.892,80

19/02/2018 17:07:55:642 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 27.892,80

19/02/2018 10:55:26:577 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 27.892,80

19/02/2018 16:12:15:287 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.870,00

15/02/2018 14:10:53:701 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 21.456,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 45.000,00

19/02/2018 17:19:52:243 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.420,50

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 37.283,40

12/02/2018 13:56:51:782 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 37.283,40

06/02/2018 10:25:45:154 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 70.000,00

20/02/2018 09:55:24:820 MBR FERNANDES - EPP  R$ 45.000,00

19/02/2018 20:48:56:095 L R F BATISTA - ME  R$ 37.283,40

20/02/2018 11:38:42:010 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 37.283,40

19/02/2018 10:55:26:577 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 37.283,40

15/02/2018 14:10:53:701 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 31.069,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 12.000,00

19/02/2018 17:19:52:243 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 11.016,00
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Lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no ministério da saúde, cálculo por unidade.

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.648,00

12/02/2018 13:56:51:782 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 11.016,00

06/02/2018 10:25:45:154 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 30.000,00

20/02/2018 09:55:24:820 MBR FERNANDES - EPP  R$ 20.000,00

19/02/2018 20:48:56:095 L R F BATISTA - ME  R$ 9.648,00

19/02/2018 17:07:55:642 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 9.648,00

19/02/2018 10:55:26:577 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 9.648,00

19/02/2018 16:12:15:287 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.768,00

15/02/2018 14:10:53:701 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 10.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 18.000,00

19/02/2018 17:23:54:244 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 21.600,00

19/02/2018 17:56:02:657 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 17.856,00

06/02/2018 10:28:35:850 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 35.000,00

20/02/2018 09:54:11:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

19/02/2018 20:47:10:978 L R F BATISTA - ME  R$ 15.768,00

19/02/2018 10:56:29:058 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 15.768,00

19/02/2018 16:17:17:164 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 15.300,00

15/02/2018 14:12:57:101 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 10.800,00
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Lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho G, para pacientes com peso entre 70 até 90

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

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

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

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

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

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

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

no ministério da saúde, cálculo por unidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 16:19:42:651 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 206.916,75

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 208.000,00

19/02/2018 18:15:28:338 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 178.703,10

19/02/2018 17:23:54:244 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 221.047,65

19/02/2018 17:56:02:657 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 336.113,55

12/02/2018 13:59:35:189 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 246.281,40

14/02/2018 15:14:28:126 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
EIRELI  R$ 171.589,50

06/02/2018 10:28:35:850 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 300.000,00

19/02/2018 16:58:29:955 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 153.421,20

14/02/2018 14:55:00:824 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS
HOSPITA  R$ 206.916,75

20/02/2018 09:54:11:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 250.000,00

12/02/2018 10:49:36:020 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 1.009.350,00

19/02/2018 20:47:10:978 L R F BATISTA - ME  R$ 206.916,75

19/02/2018 17:09:24:230 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 206.916,75

19/02/2018 13:35:49:931 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - M  R$ 148.980,06

20/02/2018 08:11:13:651 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME  R$ 200.000,00

19/02/2018 10:56:29:058 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 206.916,75

19/02/2018 16:17:17:164 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 134.244,00

15/02/2018 14:12:57:101 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 111.028,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 16:19:42:651 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 558.451,20

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 560.000,00

19/02/2018 18:15:28:338 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 340.306,20

19/02/2018 17:23:54:244 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 418.838,40

19/02/2018 17:56:02:657 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 558.451,20
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Lote (9) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até

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

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

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

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

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

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

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

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

12/02/2018 13:59:35:189 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 558.451,20

14/02/2018 15:14:28:126 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
EIRELI  R$ 327.217,50

06/02/2018 10:28:35:850 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 600.000,00

19/02/2018 16:58:29:955 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 311.947,35

14/02/2018 14:55:00:824 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS
HOSPITA  R$ 558.451,20

20/02/2018 09:54:11:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 650.000,00

12/02/2018 10:49:36:020 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 2.181.450,00

19/02/2018 20:47:10:978 L R F BATISTA - ME  R$ 558.451,20

19/02/2018 17:09:24:230 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 558.451,20

19/02/2018 13:35:49:931 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - M  R$ 281.407,05

20/02/2018 08:11:13:651 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME  R$ 400.000,00

19/02/2018 10:56:29:058 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 558.451,20

19/02/2018 16:17:17:164 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 250.866,79

15/02/2018 14:12:57:101 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 239.959,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 16:19:42:651 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 305.049,60

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 310.000,00

19/02/2018 18:15:28:338 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 185.889,60

19/02/2018 17:23:54:244 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 228.787,20

19/02/2018 17:56:02:657 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 305.049,60

12/02/2018 13:59:35:189 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 305.049,60

14/02/2018 15:14:28:126 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
EIRELI  R$ 178.740,00

06/02/2018 10:28:35:850 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 350.000,00

19/02/2018 16:58:29:955 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 170.398,80

14/02/2018 14:55:00:824 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS
HOSPITA  R$ 305.049,60

20/02/2018 09:54:11:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 350.000,00

12/02/2018 10:49:36:020 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 1.191.600,00

19/02/2018 20:47:10:978 L R F BATISTA - ME  R$ 305.049,60
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Lote (10) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg

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

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

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

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

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

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

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

no ministério da saúde, cálculo por unidade.

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

19/02/2018 17:09:24:230 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 305.049,60

19/02/2018 13:35:49:931 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - M  R$ 153.716,40

20/02/2018 08:11:13:651 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME  R$ 300.000,00

19/02/2018 10:56:29:058 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 305.049,60

19/02/2018 16:17:17:164 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 137.034,00

15/02/2018 14:12:57:101 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 131.076,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2018 16:19:42:651 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 89.640,00

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 90.000,00

19/02/2018 17:23:54:244 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 116.532,00

19/02/2018 17:56:02:657 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 99.600,00

12/02/2018 13:59:35:189 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 116.532,00

14/02/2018 15:14:28:126 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
EIRELI  R$ 59.760,00

06/02/2018 10:28:35:850 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 200.000,00

19/02/2018 16:58:29:955 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 78.186,00

14/02/2018 14:55:00:824 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS
HOSPITA  R$ 89.640,00

20/02/2018 09:54:11:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 100.000,00

12/02/2018 10:49:36:020 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 747.000,00

19/02/2018 20:47:10:978 L R F BATISTA - ME  R$ 89.640,00

19/02/2018 17:09:24:230 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 89.640,00

19/02/2018 13:35:49:931 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - M  R$ 57.519,00

20/02/2018 08:11:13:651 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME  R$ 100.000,00

19/02/2018 10:56:29:058 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 89.640,00

19/02/2018 16:17:17:164 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 69.720,00

15/02/2018 14:12:57:101 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 54.780,00
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seguintes menores preços:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

saúde, cálculo por unidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

saúde, cálculo por unidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 10:26:10:355 L R F BATISTA - ME  R$ 11.750,00

21/02/2018 10:25:39:207 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 12.000,00

21/02/2018 10:24:28:851 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.450,00

21/02/2018 10:24:14:349 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.460,00

21/02/2018 10:23:09:344 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 15.449,99

21/02/2018 10:23:08:253 MBR FERNANDES - EPP  R$ 16.099,98

21/02/2018 10:22:47:545 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 17.000,00

19/02/2018 17:07:55:642 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 47.113,92

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 47.113,92

12/02/2018 13:56:51:782 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 47.133,93

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 10:25:19:879 L R F BATISTA - ME  R$ 3.800,00

21/02/2018 10:25:26:257 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 3.850,00

21/02/2018 10:35:34:345 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.100,00

21/02/2018 10:32:38:282 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.199,00

09/04/2018 Página 8 de 25



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

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

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

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

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

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

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

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

ministério da saúde, cálculo por unidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

ministério da saúde, cálculo por unidade.

21/02/2018 10:24:47:581 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 4.670,00

21/02/2018 10:27:12:662 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 4.860,00

21/02/2018 10:24:31:175 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.999,99

12/02/2018 13:56:51:782 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 12.645,30

19/02/2018 17:07:55:642 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 12.645,30

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 12.645,30

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 14.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 10:39:46:309 L R F BATISTA - ME  R$ 8.750,00

21/02/2018 10:39:52:225 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 8.870,00

21/02/2018 10:38:13:824 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.800,00

21/02/2018 10:38:12:150 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 9.900,00

21/02/2018 10:38:14:523 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 10.099,90

21/02/2018 10:37:42:508 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 13.600,00

21/02/2018 10:33:09:655 MBR FERNANDES - EPP  R$ 13.799,99

21/02/2018 10:40:18:053 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 15.734,00

21/02/2018 10:38:27:079 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 16.078,16

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 27.892,80

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 30.000,00
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Lote (5) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de 17

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

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

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

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

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

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

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

saúde, cálculo por unidade.

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

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

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

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

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

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 11:23:39:023 L R F BATISTA - ME  R$ 11.365,86

21/02/2018 11:23:16:953 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 11.365,87

21/02/2018 11:02:01:126 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 12.900,00

21/02/2018 11:02:03:851 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.800,00

21/02/2018 10:59:30:780 MBR FERNANDES - EPP  R$ 17.690,00

21/02/2018 10:59:32:388 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 17.800,00

21/02/2018 10:58:14:753 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 19.771,50

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 37.283,40

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 11:04:45:561 L R F BATISTA - ME  R$ 3.000,00

21/02/2018 11:04:18:063 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 3.500,00

21/02/2018 11:03:32:557 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5.889,90

21/02/2018 11:02:30:928 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.890,00

21/02/2018 10:56:36:965 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.620,00

21/02/2018 10:56:15:975 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 6.624,00

21/02/2018 10:55:28:801 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 6.840,00

21/02/2018 11:04:07:941 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 9.000,00

21/02/2018 11:01:39:084 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 9.360,00

19/02/2018 17:46:14:083 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.648,00

19/02/2018 09:43:44:068 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 12.000,00
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distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes reduzindo a umidade, adequadas a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no ministério da saúde, cálculo por unidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 11:04:13:785 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 7.999,98

21/02/2018 11:04:12:616 L R F BATISTA - ME  R$ 7.999,99

21/02/2018 11:04:00:469 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 8.000,00

21/02/2018 11:04:22:907 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 15.000,00

21/02/2018 11:03:51:883 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.199,00

21/02/2018 11:02:49:078 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 15.200,00

19/02/2018 16:17:17:164 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 15.300,00

19/02/2018 17:56:02:657 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 17.856,00

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 11:15:54:977 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 85.345,00

21/02/2018 11:15:29:380 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME  R$ 88.572,00

21/02/2018 11:15:21:300 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 99.925,00

21/02/2018 11:16:21:863 L R F BATISTA - ME  R$ 111.000,00

21/02/2018 11:07:14:040 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 111.028,49

21/02/2018 11:20:01:141 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS
HOSPITA  R$ 126.000,00

21/02/2018 11:17:41:270 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 127.632,30

21/02/2018 11:11:55:456 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 127.632,31

21/02/2018 11:25:01:757 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 136.262,25

21/02/2018 11:17:04:523 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 137.248,00

21/02/2018 11:11:36:554 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
EIRELI  R$ 137.271,50

21/02/2018 11:10:31:230 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 137.541,15

21/02/2018 11:14:17:997 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 148.374,45
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Lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho G, para pacientes com peso entre 70 até 90

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

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

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

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

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

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

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

no ministério da saúde, cálculo por unidade.

19/02/2018 13:35:49:931 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - M  R$ 148.980,06

21/02/2018 11:07:43:823 MBR FERNANDES - EPP  R$ 153.421,00

21/02/2018 11:08:18:271 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 170.000,00

19/02/2018 17:09:24:230 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 206.916,75

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 208.000,00

19/02/2018 17:56:02:657 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 336.113,55

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 11:19:01:196 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 171.234,00

21/02/2018 11:18:47:229 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME  R$ 172.334,55

21/02/2018 11:17:20:500 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 185.450,00

21/02/2018 11:16:54:422 L R F BATISTA - ME  R$ 230.000,00

21/02/2018 11:16:37:625 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 234.900,00

21/02/2018 11:07:46:139 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 235.000,00

21/02/2018 11:15:10:114 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 261.700,00

21/02/2018 11:12:06:748 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
EIRELI  R$ 261.770,00

21/02/2018 11:11:01:156 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 261.774,00

21/02/2018 11:12:25:321 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 263.082,87

19/02/2018 13:35:49:931 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - M  R$ 281.407,05

21/02/2018 11:08:35:178 MBR FERNANDES - EPP  R$ 311.947,00

21/02/2018 11:09:02:771 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 322.000,00

21/02/2018 11:16:32:999 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 418.000,00

21/02/2018 11:11:40:623 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 442.834,35

12/02/2018 13:59:35:189 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 558.451,20

14/02/2018 14:55:00:824 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS
HOSPITA  R$ 558.451,20

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 560.000,00

12/02/2018 10:49:36:020 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 2.181.450,00
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Lote (9) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho M, para pacientes com peso entre 40 até

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

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

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

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

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

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

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

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

Lote (10) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg

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

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

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

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

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

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

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 11:39:29:139 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 101.123,00

21/02/2018 11:38:48:546 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME  R$ 101.500,00

21/02/2018 11:38:13:071 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 101.990,00

21/02/2018 11:43:38:570 L R F BATISTA - ME  R$ 131.000,00

21/02/2018 11:26:20:116 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 131.075,00

21/02/2018 11:28:42:650 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 142.760,00

21/02/2018 11:26:59:086 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 142.992,00

21/02/2018 11:27:58:138 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 143.706,96

21/02/2018 11:26:04:060 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS
HOSPITA  R$ 150.000,00

19/02/2018 13:35:49:931 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - M  R$ 153.716,40

21/02/2018 11:29:22:756 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 160.866,00

21/02/2018 11:37:33:531 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 175.000,00

14/02/2018 15:14:28:126 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
EIRELI  R$ 178.740,00

21/02/2018 11:41:33:120 MBR FERNANDES - EPP  R$ 215.679,50

21/02/2018 11:40:31:470 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 215.679,60

21/02/2018 11:26:03:833 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 228.000,00

12/02/2018 13:59:35:189 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 305.049,60

19/02/2018 10:56:29:058 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 305.049,60

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 310.000,00
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data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 ano após data de entrega, com registro

no ministério da saúde, cálculo por unidade.

 

    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 21/02/2018, às 10:32:03 horas, no lote (1) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2018 12:00:47:234 L R F BATISTA - ME  R$ 36.999,99

21/02/2018 11:42:27:367 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME  R$ 37.000,00

21/02/2018 11:42:12:257 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 37.850,00

21/02/2018 11:42:01:909 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E  R$ 37.900,00

21/02/2018 11:40:44:190 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 47.000,00

21/02/2018 11:33:14:341 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 47.310,00

21/02/2018 11:27:13:992 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS
HOSPITA  R$ 54.000,00

19/02/2018 13:35:49:931 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - M  R$ 57.519,00

21/02/2018 11:38:37:130 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS
HOSPITALARES EIR  R$ 59.500,00

14/02/2018 15:14:28:126 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
EIRELI  R$ 59.760,00

21/02/2018 11:28:30:634 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 64.590,60

21/02/2018 11:27:03:214 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 69.719,00

21/02/2018 11:57:54:514 MBR FERNANDES - EPP  R$ 77.899,99

21/02/2018 11:57:20:378 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 77.900,00

21/02/2018 11:41:29:603 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP  R$ 80.676,00

19/02/2018 09:45:53:402 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 90.000,00

12/02/2018 13:59:35:189 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO
NORTE LT  R$ 116.532,00

21/02/2018 11:36:07:103 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 160.866,00
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entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 10:32:03 horas, no lote 1 - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. - a empresa L R F

BATISTA - ME com o valor R$ 11.750,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 21/02/2018, às 10:36:14 horas, no lote (2) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 10:36:14 horas, no lote 2 - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. - a empresa L R F

BATISTA - ME com o valor R$ 3.800,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 21/02/2018, às 10:52:21 horas, no lote (3) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 10:52:21 horas, no lote 3 - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 8.750,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:24:19 horas, no lote (4) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:24:19 horas, no lote 4 - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 11.365,86 foi classificada na disputa do lote.
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    No dia 21/02/2018, às 11:05:32 horas, no lote (5) - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:05:32 horas, no lote 5 - Fralda descartável Pediátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

entrega, com registro no ministério da saúde, cálculo por unidade. - a empresa L R F

BATISTA - ME com o valor R$ 3.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:05:12 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

unidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2018, às 09:56:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 09:56:55 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

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

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

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

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

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes
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reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

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

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

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

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

TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E. No dia 12/03/2018, às

11:26:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 11:26:11 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: L

R F BATISTA - ME. No dia 12/03/2018, às 13:22:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 13:22:19 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RDS LICITACOES EIRELI - EPP. No dia 16/03/2018, às 11:08:59 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 16/03/2018, às 11:08:59 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

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

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

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

fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção com sistema para maior
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rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes

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

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

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

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

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

PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 22/03/2018, às 11:00:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2018, às 11:00:43 horas, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MBR FERNANDES - EPP.

 

    No dia 22/03/2018, às 11:00:43 horas, no lote 6 - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

unidade. - a empresa CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$

15.200,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:37:22 horas, no lote (7) - Fralda descartável geriátrica tamanho

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

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

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

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

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes
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reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

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

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

unidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:37:22 horas, no lote 7 - Fralda descartável geriátrica tamanho

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

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

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

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

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

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

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

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

unidade. - a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 85.345,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:20:34 horas, no lote (8) - Fralda descartável geriátrica tamanho

G, para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

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

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

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

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

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

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

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

unidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:20:34 horas, no lote 8 - Fralda descartável geriátrica tamanho G,

para pacientes com peso entre 70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm. Características:

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

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

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

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

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

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

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

unidade. - a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 171.234,00 foi classificada na disputa do lote.
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    No dia 21/02/2018, às 11:52:05 horas, no lote (9) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm, Características:

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

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

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

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

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

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

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

unidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 11:52:05 horas, no lote 9 - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

M, para pacientes com peso entre 40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm, Características:

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

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

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

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

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

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

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

unidade. - a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 101.123,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 21/02/2018, às 12:01:45 horas, no lote (10) - Fralda descartável Geriátrica

Tamanho P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características:

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

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

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

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

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

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

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

unidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 21/02/2018, às 12:01:45 horas, no lote 10 - Fralda descartável Geriátrica Tamanho

P, para pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120. Características: composta

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

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

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

rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, flocos de gel superabsorventes
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reduzindo a umidade, adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, embalagem

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

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

unidade. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 36.999,99 foi classificada na

disputa do lote.

 

    No dia 20/02/2018, às 11:38:42 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL TORRES LTDA - EPP, no

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

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

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

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

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

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

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

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

ministério da saúde, cálculo por unidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por

não esta de acordo com o Edital: 5.1.8. A ausência de Marca, modelo/referência no campo

próprio do sistema impedirá a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento

do estabelecido no item 5.1.7, fará a licitante ser desclassificada da licitação.

 

    No dia 08/03/2018, às 09:56:55 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR E, no lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho XG, para pacientes

com peso acima de 100 kg e cintura acima de 165 cm. Características: composta por

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

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

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

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

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

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

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

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A EMPRESA TOP NORTE COMERCIO

DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR EIRELI � EPP, POR NÃO ATENDER AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL EM SEU SUBITEM: 10.2.5. Caso o licitante tenha sua amostra

reprovada pela Comissão, será considerado desclassificado para o item.

 

    No dia 12/03/2018, às 11:26:11 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (6) - Fralda descartável

Geriátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de 100 kg e cintura acima de 165
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cm. Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de umidade,

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

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

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

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

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

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

saúde, cálculo por unidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A

EMPRESA L R F BATISTA � ME POR NÃO ESTÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS

EDITALÍCIAS NO QUE SER REFERE AO SUBITEM 10.2. Pregoeira Vânia Rodrigues.

 

    No dia 12/03/2018, às 13:22:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - RDS LICITACOES EIRELI - EPP, no lote (6) - Fralda

descartável Geriátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de 100 kg e cintura

acima de 165 cm. Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de

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

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

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

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

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

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

ministério da saúde, cálculo por unidade. O motivo da desclassif icação foi:

DESCLASSIFICO A EMPRESA L R F BATISTA � ME POR NÃO ESTÁ DE ACORDO COM

AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS NO QUE SER REFERE AO SUBITEM 10.2. Pregoeira

Vânia Rodrigues.

 

    No dia 16/03/2018, às 11:08:59 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no

lote (6) - Fralda descartável Geriátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de 100

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

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

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

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

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

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

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

no ministério da saúde, cálculo por unidade. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO A EMPRESA PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, POR ESTÁ EM

DESACORDO COM EDITAL EM SEU SUBITEM 11.4.2.
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    No dia 22/03/2018, às 11:00:42 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (6) - Fralda

descartável Geriátrica Tamanho XG, para pacientes com peso acima de 100 kg e cintura

acima de 165 cm. Características: composta por material macio e antialérgico, indicador de

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

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

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

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

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

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

ministério da saúde, cálculo por unidade. O motivo da desclassif icação foi:

DESCLASSIFICO A EMPRESA MBR FERNANDES - EPP POR NÃO ESTÁ DE ACORDO

COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS NO QUE SER REFERE AOS SUBITENS 10.2.1. e

10.2.2. Pregoeira Vânia Rodrigues.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP

09.222.411/0001-04 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

13.807.868/0001-40 COMERCIAL TORRES LTDA - EPP

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO VAREJITA E ATACADISTA DO NORTE LT

17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA E PRODUTOS HOSPITA

23.720.752/0001-22 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

05.997.927/0001-61 MEDIC STOCK COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES EIR

18.171.499/0001-65 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

21.297.758/0001-03 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M

28.031.784/0001-34 RDS LICITACOES EIRELI - EPP
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06.696.359/0001-21 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI

04.598.413/0003-32 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

04.383.642/0001-78 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

63.777.940/0001-01 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP

22.862.531/0001-26 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
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