
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00255/2018)

 

     às 11:46:45 horas do dia 29/01/2019 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:

08.00255/2018 - 2019/002/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PELO

PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL

LABORATORIAL, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e

Indireta do Município de Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de Saúde 

SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de

Licitação e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES/ INSUMOS � BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI

AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR) TODOS OS INSUMOS

DESTE LOTE, DEVERÃO SER DA MESMA MARCA, DE ACORDO COM O ITEM 2.6 DO

TERMO DE REFERÊNCIA. (Os insumos que compõem este Lote estão especificados no

Anexo I do Edital e detalhados nos itens deste Lote)

Lote (2) - ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por

aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa.

Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 16:24:13:611 LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA  R$ 444.099,00

28/01/2019 17:53:33:186 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 429.014,00

29/01/2019 09:18:56:252 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 500.000,00

28/01/2019 23:11:32:057 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 449.800,00

28/01/2019 18:27:22:658 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 280.000,00

29/01/2019 09:55:39:534 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 500.531,99

29/01/2019 09:48:16:050 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 382.000,00

29/01/2019 00:56:09:910 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 385.245,00
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MANUAL.

Lote (3) - PCR: Kit para determinação de Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por

aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa.

Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA

MANUAL.

Lote (4) - FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido

direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas

de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não

necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

TÉCNICA MANUAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 13:14:01:761 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 35.462,50

28/01/2019 17:53:33:186 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 28.000,00

29/01/2019 09:18:56:252 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 40.000,00

28/01/2019 23:11:32:057 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 35.250,00

28/01/2019 18:27:22:658 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 32.000,00

29/01/2019 09:55:39:534 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 33.462,52

29/01/2019 09:48:16:050 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 35.410,00

29/01/2019 00:56:09:910 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 35.462,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 13:14:01:761 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 54.715,00

28/01/2019 17:53:33:186 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 45.000,00

29/01/2019 09:18:56:252 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 60.000,00

28/01/2019 23:11:32:057 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 54.500,00

28/01/2019 18:27:22:658 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 48.000,00

29/01/2019 09:55:39:534 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 49.715,31

29/01/2019 09:48:16:050 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 54.400,00

29/01/2019 00:56:09:910 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 70.925,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 13:14:01:761 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 15.656,00

28/01/2019 17:53:33:186 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 30.000,00

29/01/2019 09:18:56:252 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.000,00

28/01/2019 23:11:32:057 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 15.600,00

28/01/2019 18:27:22:658 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 25.000,00

29/01/2019 09:55:39:534 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 14.556,91
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Lote (5) - SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL

modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL

Lote (6) - REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

TÉCNICA MANUAL. produto � TÉCNICA MANUAL.

Lote (7) - RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO - Container para armazenamento de

amostras em nitrogênio líquido. Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de

evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50

tubos de 2,0 ml.

Lote (8) - SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico

qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete,

em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e

29/01/2019 09:48:16:050 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 15.620,00

29/01/2019 00:56:09:910 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 15.656,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 13:14:01:761 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 27.401,50

29/01/2019 09:18:56:252 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 35.000,00

28/01/2019 23:11:32:057 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 27.300,00

28/01/2019 18:27:22:658 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 18.000,00

29/01/2019 09:48:16:050 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 27.400,00

29/01/2019 00:56:09:910 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 15.658,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:27:37:132 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 12.836,00

29/01/2019 09:22:47:027 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.000,00

28/01/2019 23:15:00:408 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 12.800,00

28/01/2019 18:28:16:393 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 8.000,00

29/01/2019 09:59:33:001 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.099,60

28/01/2019 10:12:41:419 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 12.836,00

29/01/2019 00:49:04:352 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 12.836,00

29/01/2019 08:12:16:100 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 12.640,00

29/01/2019 00:56:58:923 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 12.836,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:22:47:027 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 100.000,00

28/01/2019 18:28:16:393 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 100.000,00
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reagentes/di luentes, bem como área para visual ização do resultado/reação

imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não

necessita diluição/preparo).

Lote (9) - BHCG: Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em

soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem

plástico (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras

livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

Lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade.  Embalagem

plástica  (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras

livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da

data de entrega. Pronto para uso.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:27:37:132 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 16.550,00

29/01/2019 09:22:47:027 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.000,00

28/01/2019 23:15:00:408 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 16.500,00

28/01/2019 18:28:16:393 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

29/01/2019 09:59:33:001 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 7.125,00

28/01/2019 19:39:16:986 VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 16.650,00

29/01/2019 08:12:16:100 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 16.600,00

28/01/2019 11:11:33:105 TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
ORTOPEDICOS EI  R$ 10.500,00

29/01/2019 10:18:58:153 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 10.500,00

29/01/2019 00:56:58:923 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 16.650,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 16:25:21:333 LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA  R$ 143.500,00

28/01/2019 14:27:37:132 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 183.400,00

29/01/2019 09:22:47:027 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 200.000,00

28/01/2019 19:22:20:866 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 175.000,00

28/01/2019 23:15:00:408 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 182.000,00

28/01/2019 14:02:31:643 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 72.800,00

28/01/2019 18:28:16:393 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 70.000,00

29/01/2019 09:59:33:001 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 47.600,00

29/01/2019 09:47:23:885 ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP  R$ 90.000,00

29/01/2019 08:12:16:100 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 183.200,00

29/01/2019 10:18:58:153 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 140.000,00

29/01/2019 00:56:58:923 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 183.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:27:37:132 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 80.000,00
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Lote (11) - REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

Lote (12) - REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

29/01/2019 09:22:47:027 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 51.000,00

28/01/2019 23:15:00:408 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 40.000,00

28/01/2019 18:28:16:393 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 32.000,00

29/01/2019 09:59:33:001 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 12.800,00

22/01/2019 13:52:40:656 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 36.800,00

29/01/2019 00:49:04:352 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 36.800,00

29/01/2019 08:12:16:100 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 36.400,00

28/01/2019 15:05:30:574 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 36.590,00

29/01/2019 10:18:58:153 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 48.000,00

29/01/2019 00:56:58:923 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 36.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:31:27:857 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 10.905,00

29/01/2019 09:26:00:947 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 15.000,00

28/01/2019 23:18:40:835 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 10.750,00

28/01/2019 18:28:55:413 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 8.000,00

29/01/2019 10:01:34:927 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 6.472,60

24/01/2019 16:31:21:111 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 10.905,00

29/01/2019 00:53:13:435 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 10.905,00

29/01/2019 08:33:38:527 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 10.903,00

29/01/2019 00:57:31:983 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 10.905,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:31:27:857 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 10.850,00

29/01/2019 09:26:00:947 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 15.000,00

28/01/2019 23:18:40:835 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 10.750,00

28/01/2019 18:28:55:413 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 8.000,00

29/01/2019 10:01:34:927 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 6.472,60

24/01/2019 16:31:21:111 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 10.850,00

29/01/2019 00:53:13:435 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 10.850,00

29/01/2019 08:33:38:527 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 10.840,00

29/01/2019 00:57:31:983 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 10.850,00
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Lote (13) - REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

Lote (14) - ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de Coombs. Frasco

com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Lote (15) - TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT)

Lote (16) - TAP - Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP)

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:31:27:857 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 20.187,50

29/01/2019 09:26:00:947 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 25.000,00

28/01/2019 23:18:40:835 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 20.000,00

28/01/2019 18:28:55:413 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 16.000,00

29/01/2019 10:01:34:927 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.447,50

24/01/2019 16:31:21:111 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 20.187,50

29/01/2019 00:53:13:435 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 20.187,00

29/01/2019 08:33:38:527 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 19.300,00

29/01/2019 00:57:31:983 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 20.212,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:31:27:857 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 6.100,00

29/01/2019 09:26:00:947 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 8.000,00

28/01/2019 23:18:40:835 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.100,00

28/01/2019 18:28:55:413 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.000,00

29/01/2019 10:01:34:927 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 3.786,60

24/01/2019 16:31:21:111 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 6.100,00

29/01/2019 00:53:13:435 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 6.100,00

29/01/2019 08:33:38:527 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 6.070,00

29/01/2019 00:57:31:983 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 6.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:31:27:857 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 37.426,00

29/01/2019 09:26:00:947 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 57.000,00

28/01/2019 23:18:40:835 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 37.400,00

28/01/2019 18:28:55:413 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 32.000,00

29/01/2019 10:01:34:927 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 25.958,00

29/01/2019 00:53:13:435 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 37.426,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (17) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM: Conjunto para coloração de Gram em

materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de

lugol fraco, Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante de fucsina

fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (18) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN: Conjunto para coloração

de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos.

Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução

descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul de metileno �Loeffler�. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

Lote (19) - CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para

coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por

Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma

solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº

3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data

de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

28/01/2019 14:34:37:473 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 36.406,00

29/01/2019 09:28:30:721 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 63.500,00

28/01/2019 23:22:45:476 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 36.400,00

28/01/2019 20:42:29:612 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 33.000,00

29/01/2019 00:54:35:481 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 36.406,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:34:37:473 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 11.194,50

29/01/2019 09:28:30:721 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 19.800,00

28/01/2019 23:22:45:476 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.100,00

28/01/2019 20:42:29:612 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 9.000,00

29/01/2019 10:03:47:776 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.378,50

29/01/2019 00:58:16:426 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 11.194,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:34:37:473 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 11.280,00

29/01/2019 09:28:30:721 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 21.000,00

28/01/2019 23:22:45:476 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.250,00

28/01/2019 20:42:29:612 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.800,00

29/01/2019 10:03:47:776 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 11.098,50

29/01/2019 00:58:16:426 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 11.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (20) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU: Reagentes Solução de

Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de

mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom

Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%. Validade Mínima de 6 meses a partir da

data de entrega.

Lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos,

frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Lote (22) - LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir

da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

29/01/2019 09:28:30:721 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 40.000,00

28/01/2019 23:22:45:476 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 33.000,00

28/01/2019 20:42:29:612 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 22.000,00

29/01/2019 10:03:47:776 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 23.990,00

29/01/2019 08:36:25:896 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 33.070,00

29/01/2019 00:58:16:426 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 33.135,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:34:37:473 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 60.000,00

29/01/2019 09:28:30:721 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 65.500,00

28/01/2019 23:22:45:476 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 37.200,00

28/01/2019 20:42:29:612 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 32.000,00

29/01/2019 10:03:47:776 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 37.034,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:36:28:228 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 13.630,00

29/01/2019 09:31:06:967 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.000,00

28/01/2019 23:25:52:052 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 13.600,00

28/01/2019 18:30:28:197 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 8.000,00

29/01/2019 10:08:16:962 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.596,00

29/01/2019 00:58:55:275 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 13.630,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:36:28:228 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 18.318,00

29/01/2019 09:31:06:967 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 25.000,00

28/01/2019 23:25:52:052 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 18.200,00

28/01/2019 18:30:28:197 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 9.000,00

29/01/2019 10:08:16:962 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.596,00

29/01/2019 00:55:58:405 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 18.318,00

29/01/2019 00:58:55:275 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 18.318,00
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Lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina acrílica, líquido,

transparente, solúvel.

Lote (24) - ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima

de 6 meses a partir da data de entrega.

Lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de

6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (27) - LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima

de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:31:06:967 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.000,00

28/01/2019 16:36:44:509 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 20.000,00

22/01/2019 13:53:20:603 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 11.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:31:06:967 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 12.000,00

28/01/2019 23:25:52:052 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 7.500,00

28/01/2019 18:30:28:197 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 6.800,00

29/01/2019 10:08:16:962 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 7.548,00

28/01/2019 15:30:47:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.540,00

29/01/2019 00:58:55:275 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.548,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:31:06:967 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 7.000,00

28/01/2019 23:25:52:052 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.000,00

29/01/2019 00:55:58:405 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 5.000,00

29/01/2019 00:58:55:275 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:33:53:846 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 10.000,00

29/01/2019 00:56:46:402 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 3.486,00

29/01/2019 00:59:46:718 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.486,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:33:53:846 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 7.000,00

28/01/2019 23:29:37:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.500,00
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Lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de

exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto

para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à coleta sanguínea para

realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (30) - ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO destinado à coleta sanguínea para

realização de provas de coagulação. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (31) - LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses

a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

28/01/2019 18:31:14:118 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 2.800,00

29/01/2019 10:11:26:452 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 5.300,00

29/01/2019 00:59:46:718 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 5.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:33:53:846 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 15.000,00

28/01/2019 23:29:37:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 12.300,00

28/01/2019 18:31:14:118 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 18.000,00

29/01/2019 10:11:26:452 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 12.200,00

29/01/2019 00:59:46:718 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 12.345,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:33:53:846 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 4.000,00

28/01/2019 23:29:37:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 2.400,00

28/01/2019 18:31:14:118 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.200,00

29/01/2019 10:11:26:452 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 2.298,00

29/01/2019 00:59:46:718 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.472,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:33:53:846 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 3.000,00

28/01/2019 23:29:37:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 2.400,00

28/01/2019 18:31:14:118 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.200,00

29/01/2019 10:11:26:452 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 2.298,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:37:46:634 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 8.665,50

29/01/2019 09:36:20:222 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 11.000,00

28/01/2019 23:33:19:785 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 8.550,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 6.000,00

29/01/2019 10:13:37:205 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 7.500,00
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Lote (32) - ALCOOL 70%

Lote (33) - ÁLCOOL 96° GL.

Lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares

composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro,

biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou

aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo

5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma

concentrada ou diluída. O produto deve possuir Laudo emitido por laboratório externo que

comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade

do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve

ser apresentado pela contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob

pena de não serem aceitos os produtos.

29/01/2019 01:00:23:765 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 8.665,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:36:20:222 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 17.000,00

28/01/2019 23:33:19:785 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 15.000,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

29/01/2019 10:13:37:205 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 12.200,00

29/01/2019 09:42:10:615 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 100.000,00

22/01/2019 13:54:25:187 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 14.550,00

29/01/2019 00:59:10:446 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 14.550,00

28/01/2019 15:15:07:880 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.989,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:36:20:222 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 30.000,00

28/01/2019 23:33:19:785 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 26.000,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 18.000,00

29/01/2019 10:13:37:205 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 17.520,00

29/01/2019 09:42:10:615 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 100.000,00

22/01/2019 13:54:25:187 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 25.840,00

29/01/2019 00:59:10:446 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 25.840,00

28/01/2019 15:15:07:880 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 23.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:36:20:222 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 80.000,00

28/01/2019 23:33:19:785 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 61.600,00

17/01/2019 08:44:35:431 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 60.000,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 120.000,00
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Lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

Lote (36) - GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm.

Lote (37) - GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm.

Lote (38) - GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm.

Lote (39) - PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.

18/01/2019 16:29:06:526 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO
BRASIL - EI  R$ 61.600,00

29/01/2019 10:13:37:205 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 41.500,00

29/01/2019 09:42:10:615 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 100.000,00

22/01/2019 13:54:25:187 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 61.600,00

29/01/2019 00:59:10:446 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 61.600,00

28/01/2019 15:15:07:880 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 61.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:36:20:222 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 16.000,00

28/01/2019 23:33:19:785 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 10.200,00

17/01/2019 08:44:35:431 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 16.000,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 60.000,00

29/01/2019 09:42:10:615 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 100.000,00

29/01/2019 00:59:10:446 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 10.334,00

28/01/2019 15:15:07:880 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:40:22:854 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 2.450,00

29/01/2019 09:38:19:521 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 5.000,00

29/01/2019 01:01:02:152 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:40:22:854 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 1.917,00

29/01/2019 09:38:19:521 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 5.000,00

29/01/2019 01:01:02:152 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.917,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:38:19:521 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 5.000,00

29/01/2019 01:01:02:152 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.333,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:40:22:854 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 12.500,00
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Lote (40) - TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase

venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto

para uso.

Lote (41) - ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguínea. Caixa com no

mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

uso.Caixa com 100 unidades.

Lote (42) - GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso externo,

embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente

fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.

29/01/2019 09:38:19:521 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 22.000,00

28/01/2019 15:16:08:604 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.450,00

29/01/2019 01:01:02:152 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 12.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:38:19:521 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 7.000,00

28/01/2019 23:34:24:992 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 450,00

28/01/2019 18:20:20:219 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 2.800,00

29/01/2019 01:00:41:077 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 439,50

29/01/2019 08:38:20:975 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 436,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 5.319,00

29/01/2019 09:40:43:745 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 7.000,00

28/01/2019 23:38:05:614 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.100,00

28/01/2019 18:22:26:549 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 9.000,00

29/01/2019 01:03:06:987 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 5.319,00

28/01/2019 19:42:21:998 VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.319,00

29/01/2019 08:44:52:728 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 5.314,00

28/01/2019 15:20:05:106 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 31.500,00

29/01/2019 09:40:43:745 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 40.000,00

28/01/2019 23:38:05:614 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 31.500,00

28/01/2019 18:22:26:549 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.800,00

22/01/2019 13:55:30:712 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 31.500,00

29/01/2019 01:03:06:987 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 31.500,00
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Lote (43) - MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de

microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso. Caixa com  no mínimo 18g gramas.

Lote (44) - TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR �

características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente,

incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com

base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada,

com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor,

revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do

produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e

pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Lote (45) - TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM  GEL SEPARADOR (Tubo

Separador de  Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T,

transparente, incolor, estéril,  medindo 16 mm x 100 mm, aspiração  de 8,5 mL, gel

separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo

não siliconizado, rolha de borracha  siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor

amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote,

prazo de validade, nº de catálogo e  volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor,

revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto,

lote, validade, registro no  MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao

29/01/2019 08:44:52:728 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 31.450,00

28/01/2019 15:20:05:106 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 28.768,00

29/01/2019 01:01:47:519 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 31.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 45.000,00

29/01/2019 09:40:43:745 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 35.361,00

29/01/2019 09:40:43:745 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 60.000,00

28/01/2019 23:38:05:614 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 35.100,00

28/01/2019 18:22:26:549 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 38.000,00

29/01/2019 10:17:09:443 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 31.000,00

22/01/2019 13:55:30:712 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 35.361,00

29/01/2019 01:03:06:987 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 35.361,00

29/01/2019 08:44:52:728 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 35.320,00

29/01/2019 01:01:47:519 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 35.361,00
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produto. Pronto para uso.

Lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo

para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração

de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha

siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em

plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo dados de identificação do produto, lote,

validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto.

Pronto para uso.

Lote (47) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2,

em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de

Chumbo  (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com

capacidade para 250 a 500  microlitros de sangue. Com bico  coletor acoplado ao tubo e

tampa plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo  �Zip�Zap� com 100

unidades cada,  contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 84.654,00

29/01/2019 09:40:43:745 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 143.000,00

28/01/2019 23:38:05:614 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 84.600,00

28/01/2019 10:36:37:836 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 84.654,00

28/01/2019 18:22:26:549 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 86.000,00

29/01/2019 10:17:09:443 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 73.000,00

22/01/2019 13:55:30:712 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 84.654,00

29/01/2019 01:03:06:987 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 84.654,00

29/01/2019 08:44:52:728 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 84.100,00

29/01/2019 01:01:47:519 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 84.654,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:49:29:896 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 49.441,00

29/01/2019 09:43:01:884 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 85.000,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 66.000,00

28/01/2019 23:40:59:579 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 49.000,00

28/01/2019 18:26:25:117 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 48.000,00

29/01/2019 10:18:40:903 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 46.500,00

22/01/2019 13:56:54:164 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 49.420,00

29/01/2019 01:05:20:802 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 49.441,00

29/01/2019 08:55:22:300 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 49.000,00

29/01/2019 01:02:21:338 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 49.441,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (48) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%

- características: tubo para coleta  de sangue a vácuo, em plástico  P.E.T., transparente,

incolor,  estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com  Citrato de sódio

(conteúdo líquido  por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M � 3,2%) proporção

9:1. O tubo deve possuir uma linha  indicatória gravada no próprio tubo  que assegura o

volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de

borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja

em isopor, revestido em plástico, contendo 100  unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e  pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Lote (49) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO �

características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente,

incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml, com fluoreto de sódio  +  EDTA

(conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA Na2). Tubo não siliconizado, rolha

de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja

em isopor, revestido em plástico, contendo 100  unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

29/01/2019 09:43:01:884 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 44.000,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 150.000,00

28/01/2019 23:40:59:579 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 19.800,00

22/01/2019 13:56:54:164 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 16.740,00

29/01/2019 01:05:20:802 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 16.740,00

29/01/2019 08:55:22:300 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 16.600,00

29/01/2019 01:02:21:338 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 16.740,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:49:29:896 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 27.162,00

29/01/2019 09:43:01:884 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 30.000,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 250.000,00

28/01/2019 23:40:59:579 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 27.000,00

28/01/2019 18:26:25:117 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 20.000,00

29/01/2019 10:18:40:903 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 17.528,00

22/01/2019 13:56:54:164 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 27.162,00

29/01/2019 01:05:20:802 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 27.162,00

29/01/2019 08:55:22:300 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 27.040,00

29/01/2019 01:02:21:338 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 27.162,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (50) - TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno,

não  estéril, para ser usado em conjunto  com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o

tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos  equipamentos laboratoriais.

Apresentação: sacos plásticos tipo �Zip Zap� com 50 unidades cada, contendo número de lote

e prazo de validade. Pronto para uso.

Lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 � em material plástico, 16 mm x 100 mm,

tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração,

com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que

proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.

Lote (52) - KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo

para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de

aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade

de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de

sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra

por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas)

28/01/2019 14:49:29:896 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 15.626,00

29/01/2019 09:43:01:884 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 25.000,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 180.000,00

28/01/2019 23:40:59:579 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 15.600,00

28/01/2019 18:26:25:117 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 20.000,00

22/01/2019 13:56:54:164 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 15.626,00

29/01/2019 01:05:20:802 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 15.626,00

29/01/2019 08:55:22:300 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 15.610,00

29/01/2019 01:02:21:338 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 15.626,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:49:29:896 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 26.100,00

29/01/2019 09:43:01:884 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 50.000,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 95.000,00

29/01/2019 08:55:22:300 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 26.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:46:02:854 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 35.000,00

28/01/2019 23:47:04:195 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 31.000,00

29/01/2019 10:22:06:525 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 15.000,00

29/01/2019 09:03:25:647 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 30.910,00

28/01/2019 15:26:01:766 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 28.987,00
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embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui

orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo.

Embalagem com 50 unidades.

Lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de

vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml.

Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas

de -196ºC a + 121ºC. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os

dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade.

Lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8

(21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A

cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico,

reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange,

marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base do adaptador, diferenciado pela cor

verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.

Lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:53:10:637 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 60.374,00

29/01/2019 09:46:02:854 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 100.000,00

28/01/2019 23:47:04:195 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 80.000,00

29/01/2019 09:03:25:647 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 60.304,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:53:10:637 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 89.700,00

29/01/2019 09:46:02:854 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 159.000,00

28/01/2019 19:33:22:716 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 75.000,00

28/01/2019 23:47:04:195 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 100.000,00

28/01/2019 10:38:02:037 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 89.700,00

29/01/2019 01:02:55:585 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 89.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:53:10:637 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 56.295,00

29/01/2019 09:46:02:854 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 66.000,00

28/01/2019 23:47:04:195 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 56.000,00

29/01/2019 10:22:06:525 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 26.000,00

22/01/2019 13:57:47:066 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 56.000,00

29/01/2019 09:03:25:647 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 56.200,00

28/01/2019 15:26:01:766 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 54.210,00

14/03/2019 Página 18 de 126



(22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A

cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico,

reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange,

marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à base do adaptador, diferenciado pela cor

verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.

Lote (56) - ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL   DE COLETA A VACUO NÃO

ESTERIL-em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de

sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de

segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado

descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla

através de rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha. Pode ser

reutilizado até no máximo 100 vezes, quando então, deverá ser descartado em coletor

próprio conforme normas vigentes. Pronto para uso.

Lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS,

dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/

mínimo de 30 metros.

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

seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 14:53:10:637 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 56.295,00

29/01/2019 09:46:02:854 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 66.000,00

28/01/2019 23:47:04:195 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 56.000,00

29/01/2019 10:22:06:525 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 29.000,00

22/01/2019 13:57:47:066 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 56.000,00

29/01/2019 09:03:25:647 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 56.200,00

28/01/2019 15:26:01:766 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 54.210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 09:47:23:120 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 1.000,00

28/01/2019 23:44:27:810 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 175,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 18:00:13:526 INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI -
EPP  R$ 70.000,00

22/01/2019 13:58:15:790 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 17.500,00

21/01/2019 14:29:20:969 NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA  R$ 70.000,00

28/01/2019 15:27:37:052 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 64.061,27

28/01/2019 18:01:28:596 INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI ME  R$ 100.000,00
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Lote (1) - LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES/ INSUMOS � BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI

AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR) TODOS OS INSUMOS

DESTE LOTE, DEVERÃO SER DA MESMA MARCA, DE ACORDO COM O ITEM 2.6 DO

TERMO DE REFERÊNCIA. (Os insumos que compõem este Lote estão especificados no

Anexo I do Edital e detalhados nos itens deste Lote)

Lote (2) - ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por

aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa.

Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA

MANUAL.

Lote (3) - PCR: Kit para determinação de Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por

aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa.

Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA

MANUAL.

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:02:13:495 LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA  R$ 170.000,00

29/01/2019 12:01:35:233 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 179.600,00

29/01/2019 11:52:56:119 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 229.999,99

29/01/2019 11:51:53:629 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 249.900,00

29/01/2019 12:03:41:879 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 369.000,00

29/01/2019 12:02:05:333 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 370.000,00

29/01/2019 11:50:26:106 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 401.420,00

29/01/2019 09:55:39:534 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 500.531,99

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:13:46:491 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 12.000,00

29/01/2019 12:20:04:483 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 12.699,99

29/01/2019 12:19:58:279 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 12.700,00

29/01/2019 12:05:18:518 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.285,00

29/01/2019 12:04:12:494 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 23.399,98

29/01/2019 12:03:31:113 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 23.400,00

29/01/2019 12:01:07:796 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 25.800,00

28/01/2019 17:53:33:186 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 28.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:17:04:064 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 19.969,99
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Lote (4) - FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido

direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas

de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não

necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

TÉCNICA MANUAL.

Lote (5) - SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL

modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL

Lote (6) - REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

TÉCNICA MANUAL. produto � TÉCNICA MANUAL.

29/01/2019 12:17:00:814 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 19.970,00

29/01/2019 12:14:34:878 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 20.600,00

29/01/2019 12:11:26:566 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 27.400,00

29/01/2019 12:04:40:183 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 34.000,00

29/01/2019 12:02:01:144 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 37.490,00

29/01/2019 12:03:21:425 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 43.999,99

28/01/2019 17:53:33:186 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:05:59:497 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 11.799,99

29/01/2019 12:05:52:927 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 11.800,00

29/01/2019 12:05:21:762 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 12.000,00

29/01/2019 12:04:57:316 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 12.800,00

29/01/2019 12:04:40:333 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 13.000,00

29/01/2019 12:04:44:976 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 13.699,98

28/01/2019 13:14:01:761 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 15.656,00

28/01/2019 17:53:33:186 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:23:55:036 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 7.599,99

29/01/2019 12:23:50:791 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.600,00

29/01/2019 12:12:39:431 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 9.200,00

29/01/2019 12:15:31:233 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 12.900,00

29/01/2019 12:05:48:570 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 13.500,00

29/01/2019 12:03:22:888 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 15.590,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:25:15:870 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.000,00
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Lote (7) - RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO - Container para armazenamento de

amostras em nitrogênio líquido. Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de

evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50

tubos de 2,0 ml.

Lote (8) - SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico

qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete,

em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e

reagentes/di luentes, bem como área para visual ização do resultado/reação

imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não

necessita diluição/preparo).

Lote (9) - BHCG: Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em

soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem

plástico (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras

livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita

29/01/2019 12:24:34:316 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.090,00

29/01/2019 12:21:58:090 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 5.408,00

29/01/2019 12:20:57:899 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 6.849,99

29/01/2019 12:20:45:455 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 6.987,00

29/01/2019 12:15:02:072 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 6.997,00

29/01/2019 12:14:26:799 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 6.999,99

28/01/2019 10:12:41:419 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 12.836,00

28/01/2019 14:27:37:132 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 12.836,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:14:02:291 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 99.000,00

29/01/2019 09:22:47:027 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:34:25:410 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 5.799,99

29/01/2019 12:34:22:717 TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
ORTOPEDICOS EI  R$ 5.800,00

29/01/2019 12:34:04:264 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.900,00

29/01/2019 12:33:44:767 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 6.000,00

29/01/2019 12:33:12:243 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 6.097,00

29/01/2019 12:31:36:034 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 6.290,00

29/01/2019 12:27:53:580 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 6.589,00

29/01/2019 12:29:50:464 VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 9.315,00

29/01/2019 10:18:58:153 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 10.500,00

28/01/2019 14:27:37:132 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 16.550,00
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diluição/preparo).

Lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade.  Embalagem

plástica  (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras

livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da

data de entrega. Pronto para uso.

Lote (11) - REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:57:52:452 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 28.700,00

29/01/2019 12:48:00:263 ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP  R$ 29.400,00

29/01/2019 12:36:24:158 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 35.099,99

29/01/2019 12:36:52:836 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 36.700,00

29/01/2019 12:36:39:840 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 37.700,00

29/01/2019 12:34:22:030 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 42.840,00

29/01/2019 12:30:41:808 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.750,00

29/01/2019 12:40:59:970 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 65.099,00

29/01/2019 12:27:13:482 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 65.100,00

29/01/2019 12:28:15:997 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 95.405,00

29/01/2019 12:27:26:039 LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA  R$ 104.155,08

29/01/2019 10:18:58:153 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 140.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:35:37:723 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 12.500,00

29/01/2019 12:33:21:820 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 12.700,00

29/01/2019 12:31:42:058 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 12.798,00

29/01/2019 12:38:36:775 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 17.999,99

29/01/2019 12:38:32:873 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 18.000,00

29/01/2019 12:36:06:399 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 27.999,96

29/01/2019 12:34:45:546 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 30.000,00

28/01/2019 18:28:16:393 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 32.000,00

28/01/2019 15:05:30:574 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 36.590,00

29/01/2019 10:18:58:153 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 48.000,00

28/01/2019 14:27:37:132 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:54:06:397 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.880,00

29/01/2019 12:53:33:667 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 3.888,00
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Lote (12) - REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

Lote (13) - REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

Lote (14) - ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de Coombs. Frasco

com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

29/01/2019 12:51:00:040 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 3.965,00

29/01/2019 12:41:24:675 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 4.049,00

29/01/2019 12:36:14:008 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 4.299,99

29/01/2019 12:34:47:566 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 4.700,00

29/01/2019 12:41:44:549 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 10.740,00

28/01/2019 23:18:40:835 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 10.750,00

24/01/2019 16:31:21:111 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 10.905,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:50:16:031 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.690,00

29/01/2019 12:49:58:271 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 3.700,00

29/01/2019 12:46:50:807 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 4.015,00

29/01/2019 12:45:00:602 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 4.299,99

29/01/2019 12:44:46:917 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 4.472,49

29/01/2019 12:44:05:424 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 4.850,00

29/01/2019 12:43:44:287 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 10.740,00

24/01/2019 16:31:21:111 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 10.850,00

29/01/2019 00:53:13:435 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 10.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 12:49:57:345 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.000,00

29/01/2019 12:49:44:834 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 7.199,99

29/01/2019 12:49:38:364 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 7.200,00

29/01/2019 12:49:12:371 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 7.500,00

29/01/2019 12:45:37:019 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 9.447,50

29/01/2019 12:42:43:757 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 9.950,00

29/01/2019 12:44:14:736 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 19.250,00

29/01/2019 00:53:13:435 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 20.187,00

24/01/2019 16:31:21:111 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 20.187,50

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (15) - TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT)

Lote (16) - TAP - Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP)

Lote (17) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM: Conjunto para coloração de Gram em

materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de

lugol fraco, Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante de fucsina

fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

uso (não necessita diluição/preparo).

29/01/2019 13:14:26:815 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 2.226,00

29/01/2019 13:05:40:744 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.240,00

29/01/2019 13:00:09:107 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 2.399,99

29/01/2019 12:58:41:086 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 2.400,00

29/01/2019 12:57:34:604 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 2.785,98

29/01/2019 12:55:43:915 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 2.785,99

29/01/2019 12:53:23:910 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 3.680,00

24/01/2019 16:31:21:111 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 6.100,00

28/01/2019 14:31:27:857 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 6.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:05:18:905 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 19.600,00

29/01/2019 13:04:53:619 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 19.699,00

29/01/2019 13:03:35:422 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 19.800,00

29/01/2019 13:04:13:987 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 19.965,96

29/01/2019 13:03:04:352 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 22.842,00

29/01/2019 10:01:34:927 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 25.958,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:07:16:537 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 21.600,00

29/01/2019 13:06:58:903 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 21.700,00

29/01/2019 13:04:17:918 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 22.200,00

29/01/2019 13:04:22:620 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 22.800,00

29/01/2019 13:05:23:625 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 25.224,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:19:29:824 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 6.700,00

29/01/2019 13:19:02:728 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.799,90

29/01/2019 13:16:49:765 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 7.872,00

29/01/2019 13:07:06:012 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 8.999,99

29/01/2019 13:33:30:316 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 10.300,00

29/01/2019 13:20:36:071 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.376,00
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Lote (18) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN: Conjunto para coloração

de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos.

Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução

descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul de metileno �Loeffler�. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo).

Lote (19) - CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para

coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por

Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma

solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº

3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data

de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (20) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU: Reagentes Solução de

Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de

mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom

Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%. Validade Mínima de 6 meses a partir da

data de entrega.

Data-Hora Fornecedor Lance

28/01/2019 20:42:29:612 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.800,00

29/01/2019 13:17:08:841 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 10.800,00

29/01/2019 13:13:22:068 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 10.890,00

29/01/2019 13:07:47:183 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 11.000,00

29/01/2019 10:03:47:776 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 11.098,50

28/01/2019 23:22:45:476 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:30:36:577 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 14.300,00

29/01/2019 13:30:19:378 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 14.400,00

29/01/2019 13:24:18:295 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 15.199,00

29/01/2019 13:19:54:639 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 19.289,99

29/01/2019 13:19:18:468 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 19.360,00

29/01/2019 10:03:47:776 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 23.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:29:38:544 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 23.000,00

29/01/2019 13:29:15:062 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 23.900,00

29/01/2019 13:26:12:569 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 26.240,00

29/01/2019 13:14:55:945 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 36.500,00

29/01/2019 13:13:37:380 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 37.000,00
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Lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos,

frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Lote (22) - LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir

da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina acrílica, líquido,

transparente, solúvel.

Lote (24) - ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima

de 6 meses a partir da data de entrega.

Lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:40:30:126 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.400,00

29/01/2019 13:40:07:065 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 6.416,00

29/01/2019 13:34:49:247 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 6.999,99

28/01/2019 18:30:28:197 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 8.000,00

29/01/2019 13:25:23:849 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 8.500,00

28/01/2019 14:36:28:228 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 13.630,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:33:58:106 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 7.900,00

29/01/2019 13:34:01:793 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.999,99

29/01/2019 13:33:25:315 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 8.000,00

29/01/2019 13:33:16:785 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 8.195,00

28/01/2019 18:30:28:197 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 9.000,00

28/01/2019 14:36:28:228 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 18.318,00

29/01/2019 00:55:58:405 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 18.318,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:55:07:773 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 9.430,00

29/01/2019 13:54:59:106 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 9.459,98

29/01/2019 09:31:06:967 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:42:46:745 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 4.990,00

29/01/2019 13:42:14:585 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.000,00

29/01/2019 13:36:34:571 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 5.650,00

29/01/2019 13:38:00:532 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 6.546,45

28/01/2019 18:30:28:197 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 6.800,00

28/01/2019 15:30:47:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.540,00
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6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (27) - LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima

de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de

exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto

para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à coleta sanguínea para

realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:59:27:001 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.280,00

29/01/2019 13:58:51:882 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 2.300,00

29/01/2019 13:43:18:996 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 3.000,00

28/01/2019 23:25:52:052 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:11:27:365 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.600,00

29/01/2019 14:09:45:035 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 1.970,00

29/01/2019 13:42:53:490 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 2.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 13:55:35:412 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 1.720,00

29/01/2019 13:54:44:883 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 1.724,00

29/01/2019 13:48:42:614 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.814,00

28/01/2019 18:31:14:118 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 2.800,00

28/01/2019 23:29:37:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:31:03:284 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.000,00

29/01/2019 14:30:46:481 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 3.099,00

29/01/2019 14:17:05:324 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 3.591,00

29/01/2019 14:05:03:843 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 11.099,00

28/01/2019 18:31:14:118 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:11:49:825 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 910,00
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Lote (30) - ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO destinado à coleta sanguínea para

realização de provas de coagulação. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (31) - LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses

a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Lote (32) - ALCOOL 70%

Lote (33) - ÁLCOOL 96° GL.

29/01/2019 14:11:22:810 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 915,00

29/01/2019 14:10:15:693 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 980,00

29/01/2019 14:07:44:301 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.430,00

28/01/2019 23:29:37:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:06:47:221 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 2.200,00

29/01/2019 10:11:26:452 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 2.298,00

28/01/2019 23:29:37:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 2.400,00

29/01/2019 09:33:53:846 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:26:14:242 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 3.690,00

29/01/2019 14:16:56:875 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.700,00

29/01/2019 14:16:16:728 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.799,99

29/01/2019 14:09:31:316 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 4.189,00

29/01/2019 14:09:24:908 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 4.250,00

29/01/2019 13:55:56:968 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 8.540,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:09:16:742 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.600,00

29/01/2019 14:10:56:300 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 6.780,00

29/01/2019 14:09:16:779 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 7.040,00

29/01/2019 14:01:16:343 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 7.500,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

29/01/2019 14:11:33:866 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 11.369,98

29/01/2019 14:11:26:328 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 11.370,00

29/01/2019 00:59:10:446 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 14.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:14:56:995 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.300,00

29/01/2019 14:15:09:038 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 13.300,00
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Lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares

composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro,

biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou

aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo

5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma

concentrada ou diluída. O produto deve possuir Laudo emitido por laboratório externo que

comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade

do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve

ser apresentado pela contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob

pena de não serem aceitos os produtos.

Lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

29/01/2019 14:14:27:511 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 13.500,00

29/01/2019 10:13:37:205 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 17.520,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 18.000,00

22/01/2019 13:54:25:187 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 25.840,00

29/01/2019 00:59:10:446 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 25.840,00

28/01/2019 23:33:19:785 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 26.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:42:43:828 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.200,00

29/01/2019 14:29:07:078 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 16.400,00

29/01/2019 14:27:35:485 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 17.199,99

29/01/2019 14:24:58:491 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 32.000,00

29/01/2019 14:16:49:583 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 32.400,00

29/01/2019 14:18:48:820 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 37.000,00

29/01/2019 14:14:14:573 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 40.660,00

18/01/2019 16:29:06:526 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO
BRASIL - EI  R$ 61.600,00

29/01/2019 00:59:10:446 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 61.600,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 120.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:24:34:447 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 7.190,00

29/01/2019 14:24:09:990 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 7.200,00

29/01/2019 14:21:36:856 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 7.389,00

29/01/2019 14:18:05:783 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 8.000,00

29/01/2019 14:16:17:174 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.000,00

29/01/2019 00:59:10:446 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 10.334,00

28/01/2019 18:18:47:204 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 60.000,00
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Lote (36) - GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm.

Lote (37) - GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm.

Lote (38) - GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm.

Lote (39) - PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.

Lote (40) - TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase

venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto

para uso.

Lote (41) - ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguínea. Caixa com no

mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:24:51:340 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 2.000,00

29/01/2019 14:22:51:345 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.090,00

28/01/2019 14:40:22:854 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 2.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:21:48:133 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.799,99

29/01/2019 14:20:38:343 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 1.800,00

28/01/2019 14:40:22:854 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 1.917,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:31:16:214 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.290,00

29/01/2019 14:30:20:646 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:39:50:023 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 10.000,00

29/01/2019 14:38:40:063 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 10.200,00

29/01/2019 14:35:05:606 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.000,00

28/01/2019 14:40:22:854 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 12.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:40:34:515 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 279,99

29/01/2019 14:40:29:757 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 280,00

29/01/2019 01:00:41:077 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 439,50

28/01/2019 23:34:24:992 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 450,00

29/01/2019 14:31:02:734 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 2.663,00
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uso.Caixa com 100 unidades.

Lote (42) - GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso externo,

embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente

fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.

Lote (43) - MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de

microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso. Caixa com  no mínimo 18g gramas.

Lote (44) - TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR �

características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente,

incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com

base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada,

com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor,

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:51:16:751 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 2.400,00

29/01/2019 14:50:06:494 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 2.500,00

29/01/2019 14:41:46:766 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 2.890,00

29/01/2019 14:40:29:126 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 3.799,99

29/01/2019 14:39:59:787 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 4.200,00

29/01/2019 14:41:43:087 VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 4.794,00

28/01/2019 15:20:05:106 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.980,00

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 5.319,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:51:15:013 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 2.000,00

29/01/2019 14:50:36:460 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 2.100,00

29/01/2019 14:48:17:387 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.490,00

29/01/2019 14:40:33:525 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 3.500,00

29/01/2019 14:40:52:212 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 4.998,00

29/01/2019 15:08:07:197 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 23.987,57

29/01/2019 15:07:54:075 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 23.987,58

29/01/2019 14:44:03:487 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 23.989,00

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 31.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 09:40:43:745 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 20.000,00

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 45.000,00
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revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do

produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e

pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Lote (45) - TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM  GEL SEPARADOR (Tubo

Separador de  Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T,

transparente, incolor, estéril,  medindo 16 mm x 100 mm, aspiração  de 8,5 mL, gel

separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo

não siliconizado, rolha de borracha  siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor

amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote,

prazo de validade, nº de catálogo e  volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor,

revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto,

lote, validade, registro no  MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao

produto. Pronto para uso.

Lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo

para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração

de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 15:06:31:840 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 18.449,99

29/01/2019 15:06:22:877 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 18.450,00

29/01/2019 14:52:07:240 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 21.600,00

29/01/2019 14:50:32:526 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 21.669,00

29/01/2019 14:46:33:996 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 26.999,99

29/01/2019 14:46:22:126 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 27.000,00

29/01/2019 14:44:51:632 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 29.295,00

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 35.361,00

29/01/2019 01:03:06:987 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 35.361,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:48:25:932 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 58.000,00

29/01/2019 14:47:35:087 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 59.000,00

29/01/2019 14:47:10:713 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 59.324,40

29/01/2019 14:47:49:571 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 66.999,99

29/01/2019 14:46:46:828 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 67.000,00

29/01/2019 14:45:25:913 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 67.500,00

29/01/2019 14:45:45:613 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 71.873,99

29/01/2019 14:45:33:402 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 71.874,00

28/01/2019 14:46:02:134 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 84.654,00

29/01/2019 01:03:06:987 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 84.654,00
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siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em

plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo dados de identificação do produto, lote,

validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto.

Pronto para uso.

Lote (47) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2,

em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de

Chumbo  (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com

capacidade para 250 a 500  microlitros de sangue. Com bico  coletor acoplado ao tubo e

tampa plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo  �Zip�Zap� com 100

unidades cada,  contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.

Lote (48) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%

- características: tubo para coleta  de sangue a vácuo, em plástico  P.E.T., transparente,

incolor,  estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com  Citrato de sódio

(conteúdo líquido  por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M � 3,2%) proporção

9:1. O tubo deve possuir uma linha  indicatória gravada no próprio tubo  que assegura o

volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de

borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:59:29:238 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 28.846,49

29/01/2019 14:59:15:812 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 28.846,50

29/01/2019 14:51:24:279 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 33.800,00

29/01/2019 14:50:56:880 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 33.838,00

29/01/2019 14:50:16:196 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 36.500,00

29/01/2019 14:48:55:204 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 41.999,98

29/01/2019 14:48:22:996 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 44.786,00

28/01/2019 14:49:29:896 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 49.441,00

29/01/2019 01:05:20:802 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 49.441,00

29/01/2019 14:45:10:568 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 58.335,66

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 14:54:13:255 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 15.699,99

29/01/2019 14:54:05:411 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 15.700,00

29/01/2019 14:53:21:775 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 15.900,00

22/01/2019 13:56:54:164 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 16.740,00

29/01/2019 01:05:20:802 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 16.740,00

29/01/2019 14:46:40:140 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 17.358,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 150.000,00
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em isopor, revestido em plástico, contendo 100  unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e  pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Lote (49) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO �

características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente,

incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml, com fluoreto de sódio  +  EDTA

(conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA Na2). Tubo não siliconizado, rolha

de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja

em isopor, revestido em plástico, contendo 100  unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Lote (50) - TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno,

não  estéril, para ser usado em conjunto  com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o

tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos  equipamentos laboratoriais.

Apresentação: sacos plásticos tipo �Zip Zap� com 50 unidades cada, contendo número de lote

e prazo de validade. Pronto para uso.

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 15:10:17:065 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 9.200,00

29/01/2019 15:10:00:668 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.299,00

29/01/2019 15:08:35:648 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 9.732,00

29/01/2019 15:00:21:353 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 12.919,99

29/01/2019 15:00:57:995 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 13.336,20

29/01/2019 14:51:51:459 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 17.000,00

29/01/2019 14:58:19:734 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 26.999,99

28/01/2019 14:49:29:896 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 27.162,00

29/01/2019 01:05:20:802 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 27.162,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 15:15:19:284 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 8.800,00

29/01/2019 15:14:59:227 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 8.899,99

29/01/2019 15:03:21:117 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.150,00

29/01/2019 15:02:13:249 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 9.732,00

29/01/2019 14:58:14:806 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 11.299,99

29/01/2019 14:58:31:841 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 14.999,99

28/01/2019 14:49:29:896 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 15.626,00

29/01/2019 01:05:20:802 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -
ME  R$ 15.626,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 180.000,00
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Lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 � em material plástico, 16 mm x 100 mm,

tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração,

com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que

proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.

Lote (52) - KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo

para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de

aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade

de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de

sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra

por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas)

embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui

orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo.

Embalagem com 50 unidades.

Lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de

vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml.

Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas

de -196ºC a + 121ºC. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os

dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade.

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 08:55:22:300 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 26.050,00

28/01/2019 14:49:29:896 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 26.100,00

29/01/2019 09:43:01:884 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 50.000,00

28/01/2019 19:29:33:980 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 95.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 15:04:40:642 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.299,00

29/01/2019 15:04:14:299 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 10.400,00

29/01/2019 15:03:55:221 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 11.678,00

29/01/2019 14:57:22:335 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 28.986,99

28/01/2019 15:26:01:766 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 28.987,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 09:03:25:647 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 60.304,00

28/01/2019 14:53:10:637 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 60.374,00

28/01/2019 23:47:04:195 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 80.000,00

29/01/2019 09:46:02:854 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 100.000,00
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Lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8

(21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A

cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico,

reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange,

marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base do adaptador, diferenciado pela cor

verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.

Lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7

(22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A

cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico,

reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange,

marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à base do adaptador, diferenciado pela cor

verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 15:03:40:353 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 44.100,00

29/01/2019 15:02:54:744 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 44.820,00

29/01/2019 15:03:05:784 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 52.000,00

29/01/2019 15:04:57:118 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 63.600,00

28/01/2019 14:53:10:637 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 89.700,00

28/01/2019 23:47:04:195 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 10:22:06:525 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 26.000,00

29/01/2019 15:13:21:413 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 38.000,00

29/01/2019 15:11:58:617 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 38.970,00

29/01/2019 15:12:35:608 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 46.999,99

29/01/2019 15:10:43:181 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 54.209,99

28/01/2019 23:47:04:195 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 56.000,00

28/01/2019 14:53:10:637 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 56.295,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 15:27:25:756 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 24.299,00

29/01/2019 15:27:02:549 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 24.300,00

29/01/2019 15:24:42:034 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 25.000,00

29/01/2019 15:24:17:919 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 26.700,00

29/01/2019 15:27:34:207 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS L  R$ 55.998,07

29/01/2019 15:27:32:048 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 55.998,08

28/01/2019 14:53:10:637 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 56.295,00
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Lote (56) - ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL   DE COLETA A VACUO NÃO

ESTERIL-em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de

sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de

segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado

descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla

através de rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha. Pode ser

reutilizado até no máximo 100 vezes, quando então, deverá ser descartado em coletor

próprio conforme normas vigentes. Pronto para uso.

Lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS,

dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/

mínimo de 30 metros.

 

    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 29/01/2019, às 12:10:45 horas, no lote (1) - LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES/

INSUMOS � BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS

BIOPLUS OU SIMILAR) TODOS OS INSUMOS DESTE LOTE, DEVERÃO SER DA MESMA

MARCA, DE ACORDO COM O ITEM 2.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA. (Os insumos que

compõem este Lote estão especificados no Anexo I do Edital e detalhados nos itens deste

Lote) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:42:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:42:13 horas, no lote (1) - LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES/

INSUMOS � BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 15:13:57:431 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E
PESQUISAS LTDA  R$ 174,00

28/01/2019 23:44:27:810 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 175,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 15:18:14:701 NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA  R$ 17.499,00

22/01/2019 13:58:15:790 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  R$ 17.500,00

29/01/2019 15:16:31:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 25.000,00

29/01/2019 15:16:17:734 INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI -
EPP  R$ 29.874,00

28/01/2019 18:01:28:596 INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI ME  R$ 100.000,00
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BIOPLUS OU SIMILAR) TODOS OS INSUMOS DESTE LOTE, DEVERÃO SER DA MESMA

MARCA, DE ACORDO COM O ITEM 2.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA. (Os insumos que

compõem este Lote estão especificados no Anexo I do Edital e detalhados nos itens deste

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA, em atendimento aos

princípios aplicáveis à matéria, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 14/03/2019, às 11:54:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 11:54:52 horas, no lote (1) - LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES/

INSUMOS � BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS

BIOPLUS OU SIMILAR) TODOS OS INSUMOS DESTE LOTE, DEVERÃO SER DA MESMA

MARCA, DE ACORDO COM O ITEM 2.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA. (Os insumos que

compõem este Lote estão especificados no Anexo I do Edital e detalhados nos itens deste

Lote) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo

previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 11:54:52 horas, no lote (1) - LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES/

INSUMOS � BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS

BIOPLUS OU SIMILAR) TODOS OS INSUMOS DESTE LOTE, DEVERÃO SER DA MESMA

MARCA, DE ACORDO COM O ITEM 2.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA. (Os insumos que

compõem este Lote estão especificados no Anexo I do Edital e detalhados nos itens deste

Lote) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA com o valor R$ 170.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:25:29 horas, no lote (2) - ASLO: Kit para determinação de

Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex

sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e

Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:43:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:43:39 horas, no lote (2) - ASLO: Kit para determinação de

14/03/2019 Página 39 de 126



Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex

sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e

Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado

estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o

produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas

pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de

Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa

RONDOLAB COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos princípios aplicáveis à matéria, em

especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 11:55:35 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 11:55:35 horas, no lote (2) - ASLO: Kit para determinação de

Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex

sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e

Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 11:55:35 horas, no lote (2) - ASLO: Kit para determinação de

Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex

sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e

Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP com o valor R$ 12.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:18:47 horas, no lote (3) - PCR: Kit para determinação de

Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex

sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e

Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:45:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/03/2019, às 14:45:13 horas, no lote (3) - PCR: Kit para determinação de

Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex

sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e

Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado

estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o

produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas

pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de

Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa

BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos princípios

aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às

11:59:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 11:59:56 horas, no lote (3) - PCR: Kit para determinação de

Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex

sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e

Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 11:59:56 horas, no lote (3) - PCR: Kit para determinação de

Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex

sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e

Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA

LABORATORIO E CORRELATOS L com o valor R$ 19.969,99.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:10:10 horas, no lote (4) - FATOR REUMATÓIDE: Kit para

determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação

qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de

poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:45:36 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:45:36 horas, no lote (4) - FATOR REUMATÓIDE: Kit para

determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação

qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de

poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor

ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que

o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises

procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a

Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a

Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos princípios

aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às

12:44:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:44:19 horas, no lote (4) - FATOR REUMATÓIDE: Kit para

determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação

qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de

poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:44:19 horas, no lote (4) - FATOR REUMATÓIDE: Kit para

determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação

qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de

poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA

PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS L com o valor R$ 11.600,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:25:43 horas, no lote (5) - SUSPENSÃO ANTIGÊNICA

ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No
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dia 12/03/2019, às 14:45:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:45:52 horas, no lote (5) - SUSPENSÃO ANTIGÊNICA

ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo

com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado

atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa BIOPLASMA

PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 12:44:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:44:47 horas, no lote (5) - SUSPENSÃO ANTIGÊNICA

ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:44:47 horas, no lote (5) - SUSPENSÃO ANTIGÊNICA

ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E

CORRELATOS L com o valor R$ 7.595,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:50:15 horas, no lote (6) - REAGENTE SORO DE COOMBS.

Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. produto � TÉCNICA MANUAL. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:46:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:46:28 horas, no lote (6) - REAGENTE SORO DE COOMBS.

Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para
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uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. produto � TÉCNICA MANUAL. -  a

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

Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos

princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

12/03/2019, às 14:49:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:49:45 horas, no lote (6) - REAGENTE SORO DE COOMBS.

Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. produto � TÉCNICA MANUAL. -  a

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

corrigir o nome do fornecedor no ato da declaração de vencedor. No dia 12/03/2019, às

14:50:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:50:38 horas, no lote (6) - REAGENTE SORO DE COOMBS.

Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. produto � TÉCNICA MANUAL. -  a

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

Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos

princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

14/03/2019, às 12:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:46:11 horas, no lote (6) - REAGENTE SORO DE COOMBS.

Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. produto � TÉCNICA MANUAL. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo

previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:46:11 horas, no lote (6) - REAGENTE SORO DE COOMBS.
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Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para

uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. produto � TÉCNICA MANUAL. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 5.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:48:07 horas, no lote (7) - RECIPIENTE / BOTIJAO

CRIOGENICO - Container para armazenamento de amostras em nitrogênio líquido.

Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros

/ dia. Com capacidade mínima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às 15:35:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:35:07 horas, no lote (7) - RECIPIENTE / BOTIJAO

CRIOGENICO - Container para armazenamento de amostras em nitrogênio líquido.

Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros

/ dia. Com capacidade mínima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI. No dia 26/02/2019, às 10:45:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO - Container para armazenamento de

amostras em nitrogênio líquido. Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de

evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50

tubos de 2,0 ml. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:37:57 horas, no lote (8) - SANGUE OCULTO NAS FEZES.

Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue

Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente,

com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para

visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50

ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:47:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:47:04 horas, no lote (8) - SANGUE OCULTO NAS FEZES.

Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue

Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente,

com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para

visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50

ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado

14/03/2019 Página 45 de 126



estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o

produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas

pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de

Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa

BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos princípios

aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às

12:46:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:46:41 horas, no lote (8) - SANGUE OCULTO NAS FEZES.

Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue

Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente,

com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para

visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50

ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:46:41 horas, no lote (8) - SANGUE OCULTO NAS FEZES.

Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue

Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente,

com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para

visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50

ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA

LABORATORIO E CORRELATOS L com o valor R$ 5.790,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:59:25 horas, no lote (9) - BHCG: Teste rápido. Qualitativo,

indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L

pe lo  método imunocromatográf ico .  Embalagem p lás t ico  (ou de mater ia l

resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou

material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:51:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:51:33 horas, no lote (9) - BHCG: Teste rápido. Qualitativo,

indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L
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pelo  método imunocromatográf ico .  Embalagem p lás t ico  (ou de mater ia l

resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou

material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do

valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa RONDOLAB COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos princípios

aplicáveis à matéria, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

14/03/2019, às 12:47:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:47:35 horas, no lote (9) - BHCG: Teste rápido. Qualitativo,

indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L

pe lo  método imunocromatográf ico .  Embalagem p lás t ico  (ou de mater ia l

resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou

material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto

no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a

proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:47:35 horas, no lote (9) - BHCG: Teste rápido. Qualitativo,

indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L

pe lo  método imunocromatográf ico .  Embalagem p lás t ico  (ou de mater ia l

resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou

material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RONDOLAB

COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 28.700,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 12:41:33 horas, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com

10 áreas incluindo densidade.  Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente),

com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente).

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às 13:30:56 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:30:56 horas, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com
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10 áreas incluindo densidade.  Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente),

com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente).

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: CYN FARMA DISTRIBUIDORA

LTDA - ME. No dia 26/02/2019, às 10:48:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 10:48:51 horas, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com

10 áreas incluindo densidade.  Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente),

com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente).

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA

DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 27/02/2019, às 13:05:38 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2019, às 13:05:38 horas, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com

10 áreas incluindo densidade.  Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente),

com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente).

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: BLP COMERCIO DE PRODUTOS

LABORATORIAIS LTDA - ME. No dia 12/03/2019, às 14:53:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:53:13 horas, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com

10 áreas incluindo densidade.  Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente),

com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente).

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -  a situação do

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

valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos

princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

14/03/2019, às 12:48:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:48:04 horas, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com

10 áreas incluindo densidade.  Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente),
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com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente).

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo

previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:48:04 horas, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com

10 áreas incluindo densidade.  Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente),

com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente).

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA

PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS L com o valor R$ 16.800,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:05:01 horas, no lote (11) - REAGENTE ANTI-A para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:54:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:54:42 horas, no lote (11) - REAGENTE ANTI-A para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar

de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto

ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa RONDOLAB

COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos princípios aplicáveis à matéria, em especial da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 12:49:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:49:53 horas, no lote (11) - REAGENTE ANTI-A para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento
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editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:49:53 horas, no lote (11) - REAGENTE ANTI-A para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP com o valor R$ 3.880,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:04:41 horas, no lote (12) - REAGENTE ANTI-B para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:55:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:55:08 horas, no lote (12) - REAGENTE ANTI-B para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar

de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto

ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa RONDOLAB

COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos princípios aplicáveis à matéria, em especial da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 12:53:40 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:53:40 horas, no lote (12) - REAGENTE ANTI-B para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:53:40 horas, no lote (12) - REAGENTE ANTI-B para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS
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LTDA - EPP com o valor R$ 3.690,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:05:35 horas, no lote (13) - REAGENTE ANTI-D para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 12/03/2019, às 14:55:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:55:38 horas, no lote (13) - REAGENTE ANTI-D para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar

de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto

ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa RONDOLAB

COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos princípios aplicáveis à matéria, em especial da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 12:56:13 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:56:13 horas, no lote (13) - REAGENTE ANTI-D para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:56:13 horas, no lote (13) - REAGENTE ANTI-D para tipagem

sanguínea. Frasco com 10 mL Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP com o valor R$ 7.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:21:34 horas, no lote (14) - ALBUMINA BOVINA A 22%

destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/03/2019, às 14:57:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/03/2019, às 14:57:19 horas, no lote (14) - ALBUMINA BOVINA A 22%

destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo

com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado

atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 12:56:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:56:36 horas, no lote (14) - ALBUMINA BOVINA A 22%

destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:56:36 horas, no lote (14) - ALBUMINA BOVINA A 22%

destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$

2.226,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:08:15 horas, no lote (15) - TTPA - Determinação de

tromboplastina parcial ativada (APTT) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 19/02/2019, às 13:17:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:17:26 horas, no lote (15) - TTPA - Determinação de

tromboplastina parcial ativada (APTT) -  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 26/02/2019, às

10:51:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 10:51:14 horas, no lote (15) - TTPA - Determinação de

tromboplastina parcial ativada (APTT) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -
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desclassificou o fornecedor: BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -

ME. No dia 27/02/2019, às 13:09:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2019, às 13:09:10 horas, no lote (15) - TTPA - Determinação de

tromboplastina parcial ativada (APTT) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA. No dia 12/03/2019,

às 14:59:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 14:59:18 horas, no lote (15) - TTPA - Determinação de

tromboplastina parcial ativada (APTT) -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo

com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado

atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 12:57:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:57:00 horas, no lote (15) - TTPA - Determinação de

tromboplastina parcial ativada (APTT) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:57:00 horas, no lote (15) - TTPA - Determinação de

tromboplastina parcial ativada (APTT) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$

19.964,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:17:14 horas, no lote (16) - TAP - Determinação de tempo de

atividade da protrombina (TAP) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

19/02/2019, às 13:18:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:18:32 horas, no lote (16) - TAP - Determinação de tempo de

atividade da protrombina (TAP) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o
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fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP. No dia 12/03/2019, às 15:01:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:01:47 horas, no lote (16) - TAP - Determinação de tempo de

atividade da protrombina (TAP) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o

estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às

especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem

como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da

SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E

SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 12:57:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:57:36 horas, no lote (16) - TAP - Determinação de tempo de

atividade da protrombina (TAP) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:57:36 horas, no lote (16) - TAP - Determinação de tempo de

atividade da protrombina (TAP) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$

21.700,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:36:29 horas, no lote (17) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE

GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução

corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de

álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:02:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:02:54 horas, no lote (17) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE

GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução

corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de

álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos

princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

14/03/2019, às 12:59:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 12:59:37 horas, no lote (17) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE

GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução

corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de

álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 12:59:37 horas, no lote (17) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE

GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução

corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de

álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNICARE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 6.700,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:30:50 horas, no lote (18) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE

ZIEHL-NEELSEN: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo

método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina

fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1

frasco contendo azul de metileno �Loeffler�. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:03:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:03:58 horas, no lote (18) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE

ZIEHL-NEELSEN: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo

método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina
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fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1

frasco contendo azul de metileno �Loeffler�. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado

estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o

produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas

pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de

Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa

UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em

especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:01:05 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:01:05 horas, no lote (18) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE

ZIEHL-NEELSEN: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo

método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina

fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1

frasco contendo azul de metileno �Loeffler�. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:01:05 horas, no lote (18) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE

ZIEHL-NEELSEN: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo

método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina

fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1

frasco contendo azul de metileno �Loeffler�. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 5.800,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:44:02 horas, no lote (19) - CONJUNTO DE SOLUÇÃO

HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio

de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos.

Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-

se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a

0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita
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diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às

13:18:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:18:47 horas, no lote (19) - CONJUNTO DE SOLUÇÃO

HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio

de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos.

Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-

se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a

0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  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 12/03/2019, às 15:04:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:04:19 horas, no lote (19) - CONJUNTO DE SOLUÇÃO

HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio

de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos.

Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-

se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a

0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos

autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações

editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor

Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido

Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:01:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:01:42 horas, no lote (19) - CONJUNTO DE SOLUÇÃO

HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio

de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos.

Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-

se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a

0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do
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presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:01:42 horas, no lote (19) - CONJUNTO DE SOLUÇÃO

HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio

de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos.

Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-

se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a

0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 14.400,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:34:43 horas, no lote (20) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA

PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris

(0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz

(0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 19/02/2019, às 13:19:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:19:01 horas, no lote (20) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA

PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris

(0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz

(0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -  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

12/03/2019, às 15:06:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:06:14 horas, no lote (20) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA

PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris

(0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz

(0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado

estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o

produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas

pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de

Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa

UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em

especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:02:25 horas,

a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 14/03/2019, às 13:02:25 horas, no lote (20) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA

PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris

(0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz

(0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:02:25 horas, no lote (20) - CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA

PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris

(0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz

(0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 23.900,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:48:51 horas, no lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL

BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

19/02/2019, às 13:32:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:32:06 horas, no lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL

BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  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 26/02/2019, às

10:54:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 10:54:26 horas, no lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL

BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS

LTDA. No dia 12/03/2019, às 15:11:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/03/2019, às 15:11:12 horas, no lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL

BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo

com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado

atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa RONDOLAB

COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos princípios aplicáveis à matéria, em especial da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:22:00 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:22:00 horas, no lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL

BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:22:00 horas, no lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL

BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP com o valor

R$ 6.998,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:36:04 horas, no lote (22) - LUGOL FORTE a 2%. Frasco com

500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não

necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/03/2019, às 15:14:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:14:57 horas, no lote (22) - LUGOL FORTE a 2%. Frasco com

500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não

necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o

estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às

especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem

como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da

SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa MAXLAB PRODUTOS PARA
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DIAGNOSTICOS, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:04:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:04:45 horas, no lote (22) - LUGOL FORTE a 2%. Frasco com

500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não

necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:04:45 horas, no lote (22) - LUGOL FORTE a 2%. Frasco com

500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não

necessita diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

com o valor R$ 7.900,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:01:16 horas, no lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU

SIMILAR, de resina acrílica, líquido, transparente, solúvel. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 05/02/2019, às 11:37:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/02/2019, às 11:37:09 horas, no lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU

SIMILAR, de resina acrílica, líquido, transparente, solúvel. -  a situação do lote foi alterada

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R.

LTDA - ME. No dia 19/02/2019, às 14:38:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 14:38:22 horas, no lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU

SIMILAR, de resina acrílica, líquido, transparente, solúvel. -  a situação do lote foi alterada

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS

HOSPITALARES - ME. No dia 26/02/2019, às 10:55:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina acrílica, líquido,

transparente, solúvel. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/01/2019, às 13:44:21 horas, no lote (24) - ÓLEO DE IMERSÃO PARA
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MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:15:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:15:26 horas, no lote (24) - ÓLEO DE IMERSÃO PARA

MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:05:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:05:07 horas, no lote (24) - ÓLEO DE IMERSÃO PARA

MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:05:07 horas, no lote (24) - ÓLEO DE IMERSÃO PARA

MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAXLAB

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA com o valor R$ 4.989,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:01:37 horas, no lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para

citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 19/02/2019, às 14:44:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 14:44:06 horas, no lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para

citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.

No dia 26/02/2019, às 10:56:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/02/2019, às 10:56:27 horas, no lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para

citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA. No dia 27/02/2019, às 13:14:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2019, às 13:14:32 horas, no lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para

citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS

LTDA - ME. No dia 27/02/2019, às 14:11:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:12:53 horas, no lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de

6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às 14:44:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 14:44:43 horas, no lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de

6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: RONDOLAB

COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 26/02/2019, às 10:57:25 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 10:57:25 horas, no lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de

6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MAXLAB

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 27/02/2019, às 13:24:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). - nenhum fornecedor foi declarado

14/03/2019 Página 63 de 126



vencedor.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:07:47 horas, no lote (27) - LÍQUIDO DE TURCK para contagem

de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto

para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 12/03/2019, às 15:15:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:15:57 horas, no lote (27) - LÍQUIDO DE TURCK para contagem

de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto

para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo

com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado

atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa MAXLAB

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, em atendimento aos princípios aplicáveis, em

especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:05:40 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:05:40 horas, no lote (27) - LÍQUIDO DE TURCK para contagem

de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto

para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:05:40 horas, no lote (27) - LÍQUIDO DE TURCK para contagem

de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto

para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA com o valor R$ 1.720,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:37:20 horas, no lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado

à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses

a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às 14:44:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 19/02/2019, às 14:44:54 horas, no lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado

à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses

a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E

SERVICOS LTDA - EPP. No dia 26/02/2019, às 11:19:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 11:19:14 horas, no lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado

à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses

a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  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 12/03/2019, às 15:16:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:16:12 horas, no lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado

à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses

a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação

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

do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, em atendimento aos

princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

14/03/2019, às 13:06:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:06:33 horas, no lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado

à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses

a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo

previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:06:33 horas, no lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado

à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses

a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). -  pelo critério
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de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAXLAB

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA com o valor R$ 3.591,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:12:32 horas, no lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às

13:32:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:32:50 horas, no lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

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

CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME. No dia 26/02/2019, às 11:55:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 11:55:28 horas, no lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

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

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 12/03/2019, às

15:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:18:31 horas, no lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos

autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações

editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor

Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido

Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:13:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:13:48 horas, no lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita
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diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:13:48 horas, no lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 979,50.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:08:09 horas, no lote (30) - ANTICOAGULANTE CITRATO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de provas de coagulação. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às

15:18:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:18:57 horas, no lote (30) - ANTICOAGULANTE CITRATO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de provas de coagulação. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos

autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações

editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor

Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido

Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:11:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:11:43 horas, no lote (30) - ANTICOAGULANTE CITRATO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de provas de coagulação. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.
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    No dia 14/03/2019, às 13:11:43 horas, no lote (30) - ANTICOAGULANTE CITRATO DE

SÓDIO destinado à coleta sanguínea para realização de provas de coagulação. Validade

Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 2.200,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:37:40 horas, no lote (31) - LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE,

IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso

(não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

19/02/2019, às 13:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:19:37 horas, no lote (31) - LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE,

IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso

(não necessita diluição/preparo). -  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 12/03/2019, às 15:21:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:21:00 horas, no lote (31) - LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE,

IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso

(não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o

estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às

especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem

como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da

SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E

SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:14:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:14:23 horas, no lote (31) - LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE,

IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso

(não necessita diluição/preparo). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.
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    No dia 14/03/2019, às 13:14:23 horas, no lote (31) - LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE,

IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso

(não necessita diluição/preparo). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$

3.699,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:27:02 horas, no lote (32) - ALCOOL 70% -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 05/02/2019, às 12:01:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/02/2019, às 12:01:04 horas, no lote (32) - ALCOOL 70% -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC. No dia 19/02/2019, às 15:05:12 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:05:12 horas, no lote (32) - ALCOOL 70% -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassif icou o fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA

DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 26/02/2019, às 11:56:57 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 11:56:57 horas, no lote (32) - ALCOOL 70% -  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

12/03/2019, às 16:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 16:18:01 horas, no lote (32) - ALCOOL 70% -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: De acordo com a

manifestação inicial da SEMUSA, fls. 456 a 465, o Edital exigiu AFE  e registro no CRF para

todos os Lotes. Em vista da inabilitação de outras empresas pelo mesmo motivo e, em

atendimento a última manifestação da SEMUSA, fls. 1.708-1.709, que reconheceu que tais

exigências não se aplicam aos lotes 32, 33 e 57 e solicitou o cancelamento dos mesmos, o

que restou deferimento pela Superintendente da SML, fls. 1.711, cancelo os lotes para

garantir a legalidade deste Certame.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:16:48 horas, no lote (33) - ÁLCOOL 96° GL. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 05/02/2019, às 12:01:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 05/02/2019, às 12:01:15 horas, no lote (33) - ÁLCOOL 96° GL. -  a situação do lote

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 26/02/2019, às 11:57:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 11:57:41 horas, no lote (33) - ÁLCOOL 96° GL. -  a situação do lote

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA

DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 12/03/2019, às 16:19:03 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 16:19:03 horas, no lote (33) - ÁLCOOL 96° GL. -  a situação do lote

foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: De acordo com a

manifestação inicial da SEMUSA, fls. 456 a 465, o Edital exigiu AFE  e registro no CRF para

todos os Lotes. Em vista da inabilitação de outras empresas pelo mesmo motivo e, em

atendimento a última manifestação da SEMUSA, fls. 1.708-1.709, que reconheceu que tais

exigências não se aplicam aos lotes 32, 33 e 57 e solicitou o cancelamento dos mesmos, o

que restou deferimento pela Superintendente da SML, fls. 1.711, cancelo os lotes para

garantir a legalidade deste Certame.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:44:22 horas, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para

limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas,

detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação

de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir

Laudo emitido por laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o

prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade,

corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da

entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/02/2019, às 12:01:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/02/2019, às 12:01:27 horas, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para

limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas,

detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação

de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir
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Laudo emitido por laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o

prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade,

corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da

entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. -

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 19/02/2019, às 15:15:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:15:08 horas, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para

limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas,

detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação

de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir

Laudo emitido por laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o

prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade,

corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da

entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. -

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MAXLAB

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 26/02/2019, às 11:58:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 11:58:33 horas, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para

limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas,

detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação

de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir

Laudo emitido por laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o

prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade,

corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da

entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. -

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: G. M. VALENCIA -

PRODUTOS HOSPITALARES - ME. No dia 27/02/2019, às 14:12:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2019, às 14:12:41 horas, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para
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limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas,

detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação

de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir

Laudo emitido por laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o

prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade,

corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da

entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. -

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 12/03/2019, às 15:25:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:25:00 horas, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para

limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas,

detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação

de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir

Laudo emitido por laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o

prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade,

corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da

entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. -

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:14:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:14:49 horas, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para

limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas,

detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação

de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir

Laudo emitido por laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o
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prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade,

corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da

entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:14:49 horas, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para

limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas,

detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação

de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir

Laudo emitido por laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o

prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade,

corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da

entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP com o valor R$ 32.400,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:27:52 horas, no lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às 13:19:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:19:52 horas, no lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

-  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 26/02/2019, às 12:00:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 12:00:22 horas, no lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MAXLAB

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 27/02/2019, às 13:30:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2019, às 13:30:58 horas, no lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.
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-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GAMA COMPANY

LTDA - EPP. No dia 12/03/2019, às 15:25:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:25:18 horas, no lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:15:14 horas, no lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:15:14 horas, no lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP com o valor R$ 8.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:27:37 horas, no lote (36) - GASPILHÃO para lavar tubos de 18

mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:26:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:26:08 horas, no lote (36) - GASPILHÃO para lavar tubos de 18

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:15:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 14/03/2019, às 13:15:52 horas, no lote (36) - GASPILHÃO para lavar tubos de 18

mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:15:52 horas, no lote (36) - GASPILHÃO para lavar tubos de 18

mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA com o valor R$

2.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:27:19 horas, no lote (37) - GASPILHÃO para lavar tubos de 15

mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:27:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:27:40 horas, no lote (37) - GASPILHÃO para lavar tubos de 15

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa RONDOLAB COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos

princípios aplicáveis à matéria, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 14/03/2019, às 13:20:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:20:53 horas, no lote (37) - GASPILHÃO para lavar tubos de 15

mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:20:53 horas, no lote (37) - GASPILHÃO para lavar tubos de 15

mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 1.799,99.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:37:53 horas, no lote (38) - GASPILHÃO para lavar tubos de 10
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mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:28:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:28:31 horas, no lote (38) - GASPILHÃO para lavar tubos de 10

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa RONDOLAB COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos

princípios aplicáveis à matéria, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 14/03/2019, às 13:22:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:22:32 horas, no lote (38) - GASPILHÃO para lavar tubos de 10

mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:22:32 horas, no lote (38) - GASPILHÃO para lavar tubos de 10

mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 1.290,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:41:34 horas, no lote (39) - PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11

cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:28:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:28:49 horas, no lote (39) - PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11

cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa RONDOLAB COM. E SERV. LTDA, em atendimento aos

princípios aplicáveis à matéria, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 14/03/2019, às 13:22:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 14/03/2019, às 13:22:42 horas, no lote (39) - PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11

cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:22:42 horas, no lote (39) - PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11

cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 10.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:47:05 horas, no lote (40) - TORNIQUETE em borracha sintética,

sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não

estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 19/02/2019, às 15:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:44:01 horas, no lote (40) - TORNIQUETE em borracha sintética,

sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não

estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E

CORRELATOS L. No dia 12/03/2019, às 15:31:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:31:37 horas, no lote (40) - TORNIQUETE em borracha sintética,

sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não

estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar

de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto

ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:23:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:23:34 horas, no lote (40) - TORNIQUETE em borracha sintética,
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sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não

estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:23:34 horas, no lote (40) - TORNIQUETE em borracha sintética,

sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não

estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 279,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:03:08 horas, no lote (41) - ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso

após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Pronto para uso.Caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:34:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:34:21 horas, no lote (41) - ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso

após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Pronto para uso.Caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor

ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que

o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises

procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a

Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a

Empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, em atendimento aos princípios

aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às

13:24:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:24:19 horas, no lote (41) - ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso

após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Pronto para uso.Caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo
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previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:24:19 horas, no lote (41) - ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso

após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Pronto para uso.Caixa com 100 unidades. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAXLAB PRODUTOS PARA

DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:08:54 horas, no lote (42) - GASE EMBEBIDA EM ALCOOL

ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm),

acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:35:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:35:08 horas, no lote (42) - GASE EMBEBIDA EM ALCOOL

ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm),

acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100

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

foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e

informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações

editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor

Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido

Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:25:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:25:38 horas, no lote (42) - GASE EMBEBIDA EM ALCOOL

ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm),

acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:25:38 horas, no lote (42) - GASE EMBEBIDA EM ALCOOL

ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm),

acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100
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unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 2.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:50:52 horas, no lote (43) - MASSA SELANTE composta de

material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Caixa com  no

mínimo 18g gramas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019,

às 15:36:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:36:37 horas, no lote (43) - MASSA SELANTE composta de

material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Caixa com  no

mínimo 18g gramas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos

autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações

editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor

Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido

Declarar Vencedora do Lote a Empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:26:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:26:18 horas, no lote (43) - MASSA SELANTE composta de

material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Caixa com  no

mínimo 18g gramas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:26:18 horas, no lote (43) - MASSA SELANTE composta de

material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas.

Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Caixa com  no

mínimo 18g gramas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

com o valor R$ 12.150,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:08:00 horas, no lote (44) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM GEL SEPARADOR � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em
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plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a

5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha

de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 19/02/2019, às 15:37:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:37:44 horas, no lote (44) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM GEL SEPARADOR � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em

plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a

5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha

de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E

CORRELATOS L. No dia 12/03/2019, às 15:37:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:37:23 horas, no lote (44) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM GEL SEPARADOR � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em

plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a

5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha

de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar

de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto

ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:27:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:27:06 horas, no lote (44) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM GEL SEPARADOR � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em

plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a
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5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha

de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:27:06 horas, no lote (44) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM GEL SEPARADOR � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em

plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a

5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha

de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 18.450,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 14:49:50 horas, no lote (45) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM  GEL SEPARADOR (Tubo Separador de  Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de

sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril,  medindo 16 mm x 100

mm, aspiração  de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro)

e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha  siliconizada, com tampa

plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados,

contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e  volume de aspiração. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no  MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 19/02/2019, às 13:20:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:20:37 horas, no lote (45) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM  GEL SEPARADOR (Tubo Separador de  Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de

sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril,  medindo 16 mm x 100

mm, aspiração  de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro)

e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha  siliconizada, com tampa
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plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados,

contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e  volume de aspiração. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no  MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  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 12/03/2019,

às 15:37:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:37:54 horas, no lote (45) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM  GEL SEPARADOR (Tubo Separador de  Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de

sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril,  medindo 16 mm x 100

mm, aspiração  de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro)

e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha  siliconizada, com tampa

plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados,

contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e  volume de aspiração. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no  MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar

de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto

ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa UNICARE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:27:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:27:52 horas, no lote (45) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM  GEL SEPARADOR (Tubo Separador de  Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de

sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril,  medindo 16 mm x 100

mm, aspiração  de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro)

e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha  siliconizada, com tampa

plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados,

contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e  volume de aspiração. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no  MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta
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de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:27:52 horas, no lote (45) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM  GEL SEPARADOR (Tubo Separador de  Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de

sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril,  medindo 16 mm x 100

mm, aspiração  de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro)

e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha  siliconizada, com tampa

plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados,

contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e  volume de aspiração. Embalagem:

bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de

identificação do produto, lote, validade, registro no  MS, e que atenda as demais normas

vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 57.996,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:05:56 horas, no lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo  para coleta de sangue a vácuo, em plástico

P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3).

Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor

roxa. Embalagem: bandeja, revestido em  plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo

dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais

normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:38:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:38:32 horas, no lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo  para coleta de sangue a vácuo, em plástico

P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3).

Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor

roxa. Embalagem: bandeja, revestido em  plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo

dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais

normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado

estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o

produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas

pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de

Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa MAXLAB

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, em atendimento aos princípios aplicáveis, em
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especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 15:39:19 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:39:19 horas, no lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo  para coleta de sangue a vácuo, em plástico

P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3).

Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor

roxa. Embalagem: bandeja, revestido em  plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo

dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais

normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retorno par corrigir o nome da

empresa no ato de declaração de vencedor. No dia 12/03/2019, às 15:39:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:39:49 horas, no lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo  para coleta de sangue a vácuo, em plástico

P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3).

Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor

roxa. Embalagem: bandeja, revestido em  plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo

dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais

normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado

estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o

produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas

pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de

Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa

BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos princípios

aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às

15:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:41:51 horas, no lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo  para coleta de sangue a vácuo, em plástico

P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3).

Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor

roxa. Embalagem: bandeja, revestido em  plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo

dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais

normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: para corrigir o nome da empresa no

ato de declaração de vencedor. No dia 12/03/2019, às 15:45:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 12/03/2019, às 15:45:16 horas, no lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo  para coleta de sangue a vácuo, em plástico

P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3).

Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor

roxa. Embalagem: bandeja, revestido em  plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo

dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais

normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado

estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o

produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas

pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de

Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa

BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos princípios

aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às

13:28:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:28:42 horas, no lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo  para coleta de sangue a vácuo, em plástico

P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3).

Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor

roxa. Embalagem: bandeja, revestido em  plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo

dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais

normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento

editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:28:42 horas, no lote (46) - TUBO COLETA DE SANGUE A

VÁCUO COM EDTA K3 � características: tubo  para coleta de sangue a vácuo, em plástico

P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico  (EDTA k3).

Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor

roxa. Embalagem: bandeja, revestido em  plástico, contendo 100 unidades  cada, contendo

dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais

normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA

LABORATORIO E CORRELATOS L com o valor R$ 28.840,00.
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    No dia 29/01/2019, às 14:57:04 horas, no lote (47) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de

sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo  (contém menos de 1 ng de

Chumbo por tubo), linhas demarcadas com  capacidade para 250 a 500  microlitros de

sangue. Com bico  coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás.

Apresentação: sacos plásticos tipo  �Zip�Zap� com 100 unidades cada,  contendo número de

lote e prazo de validade. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 12/03/2019, às 15:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:40:36 horas, no lote (47) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de

sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo  (contém menos de 1 ng de

Chumbo por tubo), linhas demarcadas com  capacidade para 250 a 500  microlitros de

sangue. Com bico  coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás.

Apresentação: sacos plásticos tipo  �Zip�Zap� com 100 unidades cada,  contendo número de

lote e prazo de validade. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo

com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado

atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa BIOPLASMA

PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:29:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:29:07 horas, no lote (47) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de

sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo  (contém menos de 1 ng de

Chumbo por tubo), linhas demarcadas com  capacidade para 250 a 500  microlitros de

sangue. Com bico  coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás.

Apresentação: sacos plásticos tipo  �Zip�Zap� com 100 unidades cada,  contendo número de

lote e prazo de validade. Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:29:07 horas, no lote (47) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE
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INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de

sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo  (contém menos de 1 ng de

Chumbo por tubo), linhas demarcadas com  capacidade para 250 a 500  microlitros de

sangue. Com bico  coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás.

Apresentação: sacos plásticos tipo  �Zip�Zap� com 100 unidades cada,  contendo número de

lote e prazo de validade. Pronto para uso. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E

CORRELATOS L com o valor R$ 15.699,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:13:52 horas, no lote (48) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - características: tubo para coleta  de sangue a

vácuo, em plástico  P.E.T., transparente, incolor,  estéril, medindo 13 mm x 75 mm,

aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com  Citrato de sódio (conteúdo líquido  por tubo: 0,3ml de

solução citrato tamponado 0,109M � 3,2%) proporção  9:1. O tubo deve possuir uma linha

indicatória gravada no próprio tubo  que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter

aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de  borracha siliconizada, com tampa plástica

protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo

100  unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no

MS, e que atenda as demais normas vigentes e  pertinentes ao produto. Pronto para uso. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:46:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:46:59 horas, no lote (48) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - características: tubo para coleta  de sangue a

vácuo, em plástico  P.E.T., transparente, incolor,  estéril, medindo 13 mm x 75 mm,

aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com  Citrato de sódio (conteúdo líquido  por tubo: 0,3ml de

solução citrato tamponado 0,109M � 3,2%) proporção  9:1. O tubo deve possuir uma linha

indicatória gravada no próprio tubo  que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter

aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de  borracha siliconizada, com tampa plástica

protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo

100  unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no

MS, e que atenda as demais normas vigentes e  pertinentes ao produto. Pronto para uso. -

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

seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado

no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de

acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico

requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:29:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 14/03/2019, às 13:29:55 horas, no lote (48) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - características: tubo para coleta  de sangue a

vácuo, em plástico  P.E.T., transparente, incolor,  estéril, medindo 13 mm x 75 mm,

aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com  Citrato de sódio (conteúdo líquido  por tubo: 0,3ml de

solução citrato tamponado 0,109M � 3,2%) proporção  9:1. O tubo deve possuir uma linha

indicatória gravada no próprio tubo  que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter

aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de  borracha siliconizada, com tampa plástica

protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo

100  unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no

MS, e que atenda as demais normas vigentes e  pertinentes ao produto. Pronto para uso. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:29:55 horas, no lote (48) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - características: tubo para coleta  de sangue a

vácuo, em plástico  P.E.T., transparente, incolor,  estéril, medindo 13 mm x 75 mm,

aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com  Citrato de sódio (conteúdo líquido  por tubo: 0,3ml de

solução citrato tamponado 0,109M � 3,2%) proporção  9:1. O tubo deve possuir uma linha

indicatória gravada no próprio tubo  que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter

aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de  borracha siliconizada, com tampa plástica

protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo

100  unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no

MS, e que atenda as demais normas vigentes e  pertinentes ao produto. Pronto para uso. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 9.200,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:22:30 horas, no lote (49) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

A VÁCUO COM FLUORETO � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em

plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml,

com fluoreto de sódio  +  EDTA  (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA

Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na

cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100  unidades

cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que

atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:47:09 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:47:09 horas, no lote (49) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

A VÁCUO COM FLUORETO � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em

plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml,

com fluoreto de sódio  +  EDTA  (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA

Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na

cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100  unidades

cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que

atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação

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

do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em atendimento aos

princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

14/03/2019, às 13:30:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:30:38 horas, no lote (49) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

A VÁCUO COM FLUORETO � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em

plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml,

com fluoreto de sódio  +  EDTA  (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA

Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na

cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100  unidades

cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que

atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo

previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:30:38 horas, no lote (49) - TUBO PARA COLETA DE SANGUE

A VÁCUO COM FLUORETO � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em

plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml,

com fluoreto de sódio  +  EDTA  (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA

Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na

cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100  unidades
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cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que

atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNICARE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 8.800,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:25:14 horas, no lote (50) - TUBO EXTENSOR PARA COLETA

INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não  estéril, para ser usado em conjunto  com os

tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação

nos  equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo �Zip Zap� com 50

unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:47:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:47:52 horas, no lote (50) - TUBO EXTENSOR PARA COLETA

INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não  estéril, para ser usado em conjunto  com os

tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação

nos  equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo �Zip Zap� com 50

unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. -  a situação

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

do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos

princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

14/03/2019, às 13:31:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:31:10 horas, no lote (50) - TUBO EXTENSOR PARA COLETA

INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não  estéril, para ser usado em conjunto  com os

tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação

nos  equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo �Zip Zap� com 50

unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo

previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:31:10 horas, no lote (50) - TUBO EXTENSOR PARA COLETA
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INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não  estéril, para ser usado em conjunto  com os

tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação

nos  equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo �Zip Zap� com 50

unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA

PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS L com o valor R$ 26.000,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:09:12 horas, no lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1

� em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha

e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e

propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta

e duas) horas em temperatura ambiente. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 19/02/2019, às 13:35:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:35:14 horas, no lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1

� em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha

e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e

propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta

e duas) horas em temperatura ambiente. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME. No dia 26/02/2019,

às 12:03:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 12:03:24 horas, no lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1

� em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha

e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e

propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta

e duas) horas em temperatura ambiente. -  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 27/02/2019, às

13:42:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2019, às 13:42:09 horas, no lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1

� em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha

e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e

propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta

e duas) horas em temperatura ambiente. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS

LTDA. No dia 12/03/2019, às 15:49:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

14/03/2019 Página 92 de 126



 

    No dia 12/03/2019, às 15:49:24 horas, no lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1

� em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha

e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e

propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta

e duas) horas em temperatura ambiente. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo

com o estimado nos autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado

atende às especificações editalícias, de acordo com as análises procedidas pela

ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio

ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa BIOPLASMA

PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:32:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:32:05 horas, no lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1

� em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha

e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e

propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta

e duas) horas em temperatura ambiente. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:32:05 horas, no lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1

� em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha

e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e

propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta

e duas) horas em temperatura ambiente. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E

CORRELATOS L com o valor R$ 28.880,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:30:46 horas, no lote (52) - KIT PARA UROCULTURA composto

por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C,

transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de

urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com

2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que

conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a
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temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de

120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para

obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 12/03/2019, às 15:49:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:49:41 horas, no lote (52) - KIT PARA UROCULTURA composto

por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C,

transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de

urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com

2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que

conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a

temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de

120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para

obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista do

valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e informado no Edital,

considerando que o produto ofertado atende às especificações editalícias, de acordo com as

análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor Técnico requisitante dos

materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido Declarar Vencedora do

Lote a Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO, em atendimento aos

princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

14/03/2019, às 13:32:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:32:30 horas, no lote (52) - KIT PARA UROCULTURA composto

por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C,

transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de

urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com

2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que

conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a

temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de

120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para

obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo

previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.
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    No dia 14/03/2019, às 13:32:30 horas, no lote (52) - KIT PARA UROCULTURA composto

por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C,

transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de

urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com

2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que

conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a

temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de

120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para

obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BIOPLASMA

PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS L com o valor R$ 60.200,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:09:43 horas, no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno

estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área

para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não

progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir

acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de

Lote e data de fabricação e de validade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 05/02/2019, às 11:22:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/02/2019, às 11:22:38 horas, no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno

estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área

para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não

progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir

acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de

Lote e data de fabricação e de validade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

19/02/2019, às 15:52:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:52:25 horas, no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno

estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área

para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não

progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir

acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de

Lote e data de fabricação e de validade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP. No

dia 27/02/2019, às 13:48:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 27/02/2019, às 13:48:40 horas, no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno

estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área

para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não

progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir

acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de

Lote e data de fabricação e de validade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. No dia

01/03/2019, às 11:00:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/03/2019, às 11:00:05 horas, no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno

estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área

para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não

progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir

acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de

Lote e data de fabricação e de validade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS

LTDA. No dia 01/03/2019, às 15:38:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/03/2019, às 15:38:54 horas, no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno

estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área

para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não

progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir

acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de

Lote e data de fabricação e de validade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA. No dia 08/03/2019,

às 14:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e

anel de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho

de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte

temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem

deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade.

- nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:14:53 horas, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta

de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário
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o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base

do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto

para uso. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às 13:34:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:34:55 horas, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta

de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base

do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto

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

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

FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME. No dia 26/02/2019, às 12:03:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 12:03:57 horas, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta

de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base

do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto

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

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

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 26/02/2019, às

13:24:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 13:24:12 horas, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta

de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base

do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto

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

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 12/03/2019,

às 15:50:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:50:50 horas, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta
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de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base

do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto

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

foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos autos e

informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações

editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor

Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido

Declarar Vencedora do Lote a Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO,

em atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:32:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:32:57 horas, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta

de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base

do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto

para uso. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:32:57 horas, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta

de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base

do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto

para uso. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS L com o valor

R$ 42.500,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:28:15 horas, no lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de

sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário
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o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à

base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades.

Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às

13:34:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 13:34:45 horas, no lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de

sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à

base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades.

Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

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

FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME. No dia 26/02/2019, às 13:25:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 13:25:53 horas, no lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de

sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à

base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades.

Pronto para uso. -  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 26/02/2019, às 13:27:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/02/2019, às 13:27:02 horas, no lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de

sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à

base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades.

Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 12/03/2019,

às 15:51:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 15:51:32 horas, no lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de
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sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à

base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades.

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

alteração foi o seguinte: Em vista do valor ofertado estar de acordo com o estimado nos

autos e informado no Edital, considerando que o produto ofertado atende às especificações

editalícias, de acordo com as análises procedidas pela ATESP/SML, bem como pelo Setor

Técnico requisitante dos materiais, a Divisão de Apoio ao Diagnostico da SEMUSA, decido

Declarar Vencedora do Lote a Empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, em

atendimento aos princípios aplicáveis, em especial da vinculação ao instrumento

convocatório. No dia 14/03/2019, às 13:33:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 13:33:24 horas, no lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de

sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à

base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades.

Pronto para uso. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 14/03/2019, às 13:33:24 horas, no lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de

sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à

base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades.

Pronto para uso. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA com o valor

R$ 26.500,00.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:23:22 horas, no lote (56) - ADAPTADOR DE PLASTICO

REUTILIZAVEL   DE COLETA A VACUO NÃO ESTERIL-em quatro cores diferentes (rosa,

verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm,
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flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto a base do adaptador,

diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para

coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento assim como é

feito com os outros adaptadores da linha. Pode ser reutilizado até no máximo 100 vezes,

quando então, deverá ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes. Pronto

para uso. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/02/2019, às 15:58:19

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:58:19 horas, no lote (56) - ADAPTADOR DE PLASTICO

REUTILIZAVEL   DE COLETA A VACUO NÃO ESTERIL-em quatro cores diferentes (rosa,

verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm,

flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto a base do adaptador,

diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para

coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento assim como é

feito com os outros adaptadores da linha. Pode ser reutilizado até no máximo 100 vezes,

quando então, deverá ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes. Pronto

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

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

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. No dia 26/02/2019, às

13:35:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (56) - ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL   DE COLETA A VACUO

NÃO ESTERIL-em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de

coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo

dispositivo de segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando

acionado descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que

se acopla através de rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha.

Pode ser reutilizado até no máximo 100 vezes, quando então, deverá ser descartado em

coletor próprio conforme normas vigentes. Pronto para uso. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 29/01/2019, às 15:42:41 horas, no lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA

IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas

de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 05/02/2019, às 12:10:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/02/2019, às 12:10:08 horas, no lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA

IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas

de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros. -  a situação do lote foi alterada

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

14/03/2019 Página 101 de 126



MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS

LTDA. No dia 19/02/2019, às 15:25:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:25:16 horas, no lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA

IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas

de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros. -  a situação do lote foi alterada

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS

HOSPITALARES - ME. No dia 19/02/2019, às 15:27:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 15:27:36 horas, no lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA

IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas

de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros. -  a situação do lote foi alterada

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC. No dia 12/03/2019, às 16:19:48 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 16:19:48 horas, no lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA

IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas

de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros. -  a situação do lote foi alterada

para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: De acordo com a manifestação inicial

da SEMUSA, fls. 456 a 465, o Edital exigiu AFE  e registro no CRF para todos os Lotes. Em

vista da inabilitação de outras empresas pelo mesmo motivo e, em atendimento a última

manifestação da SEMUSA, fls. 1.708-1.709, que reconheceu que tais exigências não se

aplicam aos lotes 32, 33 e 57 e solicitou o cancelamento dos mesmos, o que restou

deferimento pela Superintendente da SML, fls. 1.711, cancelo os lotes para garantir a

legalidade deste Certame.

 

    No dia 05/02/2019, às 11:22:37 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,

no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel

de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5

ml. Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte

temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem

deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade.

O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocado, o Fornecedor entregou sua

documentação de forma presencial nesta SML e, a despeito de ter sido reiterado no chat do

lote, por esta Pregoeira, a orientação de que os documentos fossem remetidos ao e-mail
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previsto no Edital, ultrapassado o prazo, a Licitante optou por não atender à última

convocação. Da documentação entregue, verificou-se que não houve a apresentação dos

documentos exigidos para atendimento às letras �a�, �c� e �d� do subitem 10.4.3 do Edital, no que

tange às comprovações relativas à qualificação técnica. Não recebemos também o Registro

da ANVISA do produto ofertado. Ante ao exposto, decido inabilitar O Fornecedor CENTRAL

MIX, conforme previsto no subitem 10.6.1 do Edital e ainda, com fulcro nos Princípios da

Vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

 

    No dia 05/02/2019, às 11:37:06 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME,

no lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina acrílica, líquido,

transparente, solúvel. O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocado, o

fornecedor remeteu tempestivamente sua documentação de habilitação ao e-mail informado

no Edital. Da análise dos documentos, verifiquei que não vieram os documentos para

atendimento ao subitem 7.1.1. (Declaração de Elaboração Independente de Propostas) 7.1.2

(comprovação de registro ou isenção na ANVISA do produto ofertado), 10.4.1 (Atestado de

Capacidade Técnica) e 10.4.3, letra �a�(Autorização de Funcionamento de Empresa), letra �b�

(Licença Sanitária Estadual ou Municipal), letra �c� (Registro junto ao respectivo conselho de

classe, conforme sua atividade) e letra �d� �Certidão de Registro do Responsável Técnico pela

Empresa junto ao Conselho de Classe respectivo�). Em vista do exposto, decido inabilitar O

Fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G. C. R., conforme previsto no subitem

10.6.1 do Edital e ainda, com fulcro nos Princípios da Vinculação ao instrumento

convocatório e da isonomia.

 

    No dia 05/02/2019, às 12:01:03 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (32) - ALCOOL 70%. O motivo da desclassificação

foi: Regularmente convocado, o fornecedor remeteu tempestivamente sua documentação de

habilitação ao e-mail informado no Edital. Da análise dos documentos, verifiquei que não

vieram os exigidos para atendimento ao subitem 10.4.3, letra �c� (Registro junto ao respectivo

conselho de classe, conforme sua atividade) e letra �d� (Certidão de Registro do Responsável

Técnico pela Empresa junto ao Conselho de Classe respectivo�). Em vista do exposto, decido

inabilitar O Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, conforme previsto no subitem 10.6.1 do Edital e ainda, com fulcro nos

Princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

 

    No dia 05/02/2019, às 12:01:15 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (33) - ÁLCOOL 96° GL. O motivo da

desclassificação foi: Regularmente convocado, o fornecedor remeteu tempestivamente sua
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documentação de habilitação ao e-mail informado no Edital. Da análise dos documentos,

verifiquei que não vieram os exigidos para atendimento ao subitem 10.4.3, letra �c� (Registro

junto ao respectivo conselho de classe, conforme sua atividade) e letra �d� (Certidão de

Registro do Responsável Técnico pela Empresa junto ao Conselho de Classe respectivo�).

Em vista do exposto, decido inabilitar O Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, conforme previsto no subitem 10.6.1 do Edital e ainda,

com fulcro nos Princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

 

    No dia 05/02/2019, às 12:01:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza

de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não

iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em

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

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

odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir Laudo emitido por

laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade

do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em

metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da entrega do material,

quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. O motivo da

desclassificação foi: Regularmente convocado, o fornecedor remeteu tempestivamente sua

documentação de habilitação ao e-mail informado no Edital. Da análise dos documentos,

verifiquei que não vieram os exigidos para atendimento ao subitem 10.4.3, letra �c� (Registro

junto ao respectivo conselho de classe, conforme sua atividade) e letra �d� (Certidão de

Registro do Responsável Técnico pela Empresa junto ao Conselho de Classe respectivo�).

Em vista do exposto, decido inabilitar O Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, conforme previsto no subitem 10.6.1 do Edital e ainda,

com fulcro nos Princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

 

    No dia 05/02/2019, às 12:10:07 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA, no

lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS,

dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/

mínimo de 30 metros. O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocado, o

fornecedor remeteu tempestivamente sua documentação de habilitação ao e-mail informado

no Edital. Da análise dos documentos, verifiquei que não vieram os exigidos para

atendimento ao subitem 10.4.3, letra �c� (Registro junto ao respectivo conselho de classe,

conforme sua atividade) e letra �d� (Certidão de Registro do Responsável Técnico pela

Empresa junto ao Conselho de Classe respectivo�) e subitem 10.5, relativamente ao Balanço,

o qual também não foi encontrado no SICAF. Em vista do exposto, decido inabilitar O
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Fornecedor NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA, conforme previsto no subitem

10.6.1 do Edital e ainda, com fulcro nos Princípios da Vinculação ao instrumento

convocatório e da isonomia.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:17:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (15) - TTPA

- Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT). O motivo da desclassificação foi:

Considerando que a Licença Sanitária da Empresa apresentada para atendimento à

exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital encontra-se vencida desde

31.12.2018, em face do quanto estabelecido no item 10.6.1 do Edital que dispõe que "serão

inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados no ITEM

(DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade vencida (...)",

decido inabilitar à Licitante A.G.D. OLIVEIRA EIRELI EPP, com fundamento no princípio da

Vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:18:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (16) - TAP -

Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP). O motivo da desclassificação

foi: AGD OLIVEIRA: Considerando que a Licença Sanitária da Empresa apresentada para

atendimento à exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital encontra-se vencida

desde 31.12.2018, em face do quanto estabelecido no item 10.6.1 do Edital que dispõe que

"serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados

no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade

vencida (...)", decido inabilitar à Licitante A.G.D. OLIVEIRA EIRELI EPP, com fundamento no

princípio da Vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:18:46 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (19) -

CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração

rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky,

atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de

triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-

se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da desclassificação foi: AGD

OLIVEIRA: Considerando que a Licença Sanitária da Empresa apresentada para

atendimento à exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital encontra-se vencida

desde 31.12.2018, em face do quanto estabelecido no item 10.6.1 do Edital que dispõe que

"serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados

no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade

vencida (...)", decido inabilitar à Licitante A.G.D. OLIVEIRA EIRELI EPP, com fundamento no
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princípio da Vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:19:00 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (20) -

CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina

de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio

(0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark

(0,05%); Solução de Orange G a 0,5%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. O motivo da desclassificação foi: AGD OLIVEIRA: Considerando que a Licença

Sanitária da Empresa apresentada para atendimento à exigência contida na letra "b" do

subitem 10.4.3 do Edital encontra-se vencida desde 31.12.2018, em face do quanto

estabelecido no item 10.6.1 do Edital que dispõe que "serão inabilitados os licitantes que

não apresentarem quaisquer dos documentos listados no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que

apresentarem documentos com data de validade vencida (...)", decido inabilitar à Licitante

A.G.D. OLIVEIRA EIRELI EPP, com fundamento no princípio da Vinculação ao instrumento

convocatório.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:19:36 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (31) -

LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da

data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da

desclassificação foi: AGD OLIVEIRA: Considerando que a Licença Sanitária da Empresa

apresentada para atendimento à exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital

encontra-se vencida desde 31.12.2018, em face do quanto estabelecido no item 10.6.1 do

Edital que dispõe que "serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos

documentos listados no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com

data de validade vencida (...)", decido inabilitar à Licitante A.G.D. OLIVEIRA EIRELI EPP,

com fundamento no princípio da Vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:19:51 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (35) -

DETERGENTE NEUTRO Hospitalar. O motivo da desclassificação foi: AGD OLIVEIRA:

Considerando que a Licença Sanitária da Empresa apresentada para atendimento à

exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital encontra-se vencida desde

31.12.2018, em face do quanto estabelecido no item 10.6.1 do Edital que dispõe que "serão

inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados no ITEM

(DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade vencida (...)",

decido inabilitar à Licitante A.G.D. OLIVEIRA EIRELI EPP, com fundamento no princípio da

Vinculação ao instrumento convocatório.
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    No dia 19/02/2019, às 13:20:36 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (45) - TUBO

COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM  GEL SEPARADOR (Tubo Separador de  Soro) 8,5

mL - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril,

medindo 16 mm x 100 mm, aspiração  de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado

(para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha

siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação

Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e  volume

de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100

unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no  MS, e que

atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. O motivo da

desclassificação foi: AGD OLIVEIRA: Considerando que a Licença Sanitária da Empresa

apresentada para atendimento à exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital

encontra-se vencida desde 31.12.2018, em face do quanto estabelecido no item 10.6.1 do

Edital que dispõe que "serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos

documentos listados no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com

data de validade vencida (...)", decido inabilitar à Licitante A.G.D. OLIVEIRA EIRELI EPP,

com fundamento no princípio da Vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:30:56 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, no lote

(10) - FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade.  Embalagem

plástica  (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras

livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da

data de entrega. Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a

Empresa não apresentou a Licença Sanitária para atendimento à exigência contida na letra

"b" do subitem 10.4.3 do Edital e, ainda, que o Certificado de Registro junto ao Conselho

Regional de Biomedicina encontra-se vencido desde 31.12.2018, considerando o que dispõe

o item 10.6.1 do Edital que dispõe que "serão inabilitados os licitantes que não

apresentarem quaisquer dos documentos listados no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que

apresentarem documentos com data de validade vencida (...)", decido inabilitar à Licitante

CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA � ME, o que decido com fundamento nos princípios da

Vinculação ao instrumento convocatório e isonomia.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:32:06 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (21) -

SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com

100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que a Licença Sanitária da Empresa apresentada para

atendimento à exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital encontra-se vencida
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desde 31.12.2018, em face do quanto estabelecido no item 10.6.1 do Edital que dispõe que

"serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados

no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade

vencida (...)", decido inabilitar à Licitante A.G.D. OLIVEIRA EIRELI EPP, com fundamento no

princípio da Vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:32:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, no lote

(29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à coleta sanguínea para

realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da desclassificação foi:

Considerando que a Empresa não apresentou a Licença Sanitária para atendimento à

exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital e, ainda, que o Certificado de

Registro junto ao Conselho Regional de Biomedicina encontra-se vencido desde 31.12.2018,

considerando o que dispõe o item 10.6.1 do Edital que dispõe que "serão inabilitados os

licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados no ITEM (DA

HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade vencida (...)",

decido inabilitar à Licitante CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA � ME, o que decido com

fundamento nos princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e isonomia.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:34:44 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, no lote

(55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G),

Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada

100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável,

não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e

dispositivo  de  segurança  junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde.

Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que a Empresa não apresentou a Licença Sanitária para atendimento à

exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital e, ainda, que o Certificado de

Registro junto ao Conselho Regional de Biomedicina encontra-se vencido desde 31.12.2018,

considerando o que dispõe o item 10.6.1 do Edital que dispõe que "serão inabilitados os

licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados no ITEM (DA

HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade vencida (...)",

decido inabilitar à Licitante CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA � ME, o que decido com

fundamento nos princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e isonomia.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:34:55 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, no lote

(54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8

14/03/2019 Página 108 de 126



(21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A

cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico,

reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange,

marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base do adaptador, diferenciado pela cor

verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que a Empresa não apresentou a Licença Sanitária para

atendimento à exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital e, ainda, que o

Certificado de Registro junto ao Conselho Regional de Biomedicina encontra-se vencido

desde 31.12.2018, considerando o que dispõe o item 10.6.1 do Edital que dispõe que "serão

inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados no ITEM

(DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade vencida (...)",

decido inabilitar à Licitante CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA � ME, o que decido com

fundamento nos princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e isonomia.

 

    No dia 19/02/2019, às 13:35:14 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, no lote

(51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 � em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa

convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com

conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que

proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente. O

motivo da desclassificação foi: Considerando que a Empresa não apresentou a Licença

Sanitária para atendimento à exigência contida na letra "b" do subitem 10.4.3 do Edital e,

ainda, que o Certificado de Registro junto ao Conselho Regional de Biomedicina encontra-se

vencido desde 31.12.2018, considerando o que dispõe o item 10.6.1 do Edital que dispõe

que "serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos

listados no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de

validade vencida (...)", decido inabilitar à Licitante CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA �

ME, o que decido com fundamento nos princípios da Vinculação ao instrumento

convocatório e isonomia.

 

    No dia 19/02/2019, às 14:38:21 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES -

ME, no lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina acrílica, líquido,

transparente, solúvel. O motivo da desclassificação foi: A Empresa G. M. VALENCIA -

PRODUTOS HOSPITALARES � ME, informou no chat do lote que �após a analise minuciosa

do produto foi detectado que o mesmo não atende 100% a descrição do edital! favor

desclassificar nossa empresa e passar ao próximo colocado�. Alerto que a a desistência de

proposta, tal como informado no Edital, poderá ensejar a aplicação das penalidades

previstas em Lei, sendo que o fato será oportunamente comunicado à Autoridade

Competente para as providências cabíveis. Na oportunidade, saliento ainda que, para dar
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continuidade ao certame e, em razão do produto ofertado não atender ao edital, conforme

declarado pela licitante desistente, desclassifico a proposta da empresa em referência, para

dar continuidade aos autos.

 

    No dia 19/02/2019, às 14:44:06 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,

no lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima

de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O

motivo da desclassificação foi: Após ter analisado a documentação encaminhada pela

Empresa RONDOLAB e, tal como observado no Parecer técnico elaborado pela Assessoria

Técnica Especializada, fls. 1.304 a 1.308, não houve envio dos documentos exigidos no

Edital, especificamente nos subitens "7.1.2. Comprovação de Registro do Material ofertado

junto à ANVISA/MS. No caso de ser isento, deverá ser encaminhada a comprovação de

isenção expedido pela ANVISA/MS." e "7.1.2.1. Estando o registro do produto vencido, a

licitante deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação

(protocolo) com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro.".

Também não foram inseridos número do registro na proposta. Pelo exposto, decido

desclassificar a proposta da empresa Licitante, com fundamento no princípios da isonomia e

vinculação ao instrumento convocatório, visando dar continuidade aos autos.

 

    No dia 19/02/2019, às 14:44:43 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,

no lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da desclassificação foi: Após ter

analisado a documentação encaminhada pela Empresa RONDOLAB e, tal como observado

no Parecer técnico elaborado pela Assessoria Técnica Especializada, fls. 1.304 a 1.308, não

houve envio dos documentos exigidos no Edital, especificamente nos subitens "7.1.2.

Comprovação de Registro do Material ofertado junto à ANVISA/MS. No caso de ser isento,

deverá ser encaminhada a comprovação de isenção expedido pela ANVISA/MS." e "7.1.2.1.

Estando o registro do produto vencido, a licitante deverá apresentar documento que

comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) com o comprovante de pagamento da

taxa de revalidação do referido registro.". Também não foram inseridos número do registro

na proposta. Pelo exposto, decido desclassificar a proposta da empresa Licitante, com

fundamento no princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, visando

dar continuidade aos autos.

 

    No dia 19/02/2019, às 14:44:53 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,

no lote (28) - ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de

exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto
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para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da desclassificação foi: Após ter

analisado a documentação encaminhada pela Empresa RONDOLAB e, tal como observado

no Parecer técnico elaborado pela Assessoria Técnica Especializada, fls. 1.304 a 1.308, não

houve envio dos documentos exigidos no Edital, especificamente nos subitens "7.1.2.

Comprovação de Registro do Material ofertado junto à ANVISA/MS. No caso de ser isento,

deverá ser encaminhada a comprovação de isenção expedido pela ANVISA/MS." e "7.1.2.1.

Estando o registro do produto vencido, a licitante deverá apresentar documento que

comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) com o comprovante de pagamento da

taxa de revalidação do referido registro.". Também não foram inseridos número do registro

na proposta. Pelo exposto, decido desclassificar a proposta da empresa Licitante, com

fundamento no princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, visando

dar continuidade aos autos.

 

    No dia 19/02/2019, às 15:05:12 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (32) - ALCOOL 70%. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que a Empresa MAXLAB, após ser regularmente convocada para envio de

proposta, incluído o presente Lote, absteve de encaminhar proposta com o lote incluído no

prazo informado, 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.".

 

    No dia 19/02/2019, às 15:15:08 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos

médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/

aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em

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

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

odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possuir Laudo emitido por

laboratório externo que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade

do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em

metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da entrega do material,

quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. O motivo da

desclassificação foi: Regularmente convocada para envio de Proposta incluído este Lote, a

Empresa MAXLAB deixou de atender convocação, motivo pelo qual, conforme previsto no

item 8.3.3 do Edital, desclassifico sua proposta para este Lote.

 

    No dia 19/02/2019, às 15:25:16 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO
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SILVA - desclassificou o fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES -

ME, no lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS,

dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/

mínimo de 30 metros. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a Empresa G. M.

VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME consignou pedido de desistência de sua

proposta para o lote, cumprindo ressaltar que fato será objeto de comunicado a autoridade

competente para que, no âmbito de suas competências, adote as medidas a apurar conduta,

que de acordo com o edital é passível das sanções previstas na legislação aplicável, decido

desclassificar aludida empresa, visando dar continuidade aos autos.

 

    No dia 19/02/2019, às 15:27:36 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (57) - ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO

DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna,

horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros. O motivo da desclassificação foi: O

Fornecedor, conforme informado em outros, não possui Autorização de Funcionamento

Especial, o que desatende ao edital de Licitação, em especial  o item 10.4.3. Desta forma,

considerando que decai do direito de impugnar os termos do edital aquele que não o faz no

prazo estabelecido na lei, conforme especificado no §1º do art. 41 da Lei n. 8.66/93, visando

a regular continuidade dos autos, decido inabilitá-lo.

 

    No dia 19/02/2019, às 15:35:07 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote

(7) - RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO - Container para armazenamento de amostras

em nitrogênio líquido. Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação

estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50 tubos de

2,0 ml. O motivo da desclassificação foi: Após ser regularmente convocada, verifico que da

documentação encaminhada pela Empresa UNICARE  e, tal como observado no Parecer

técnico elaborado pela Assessoria Técnica Especializada, fls. 1.304 a 1.308, que o presente

Lote não foi inserido na Proposta encaminhada e, considerando o princípio da isonomia, e

de acordo com disposto no item 8.3.3 do Edital, decido desclassificá-la para este Lote,

visando a regular tramitação dos autos até sua regular conclusão.

 

    No dia 19/02/2019, às 15:37:43 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E

CORRELATOS L, no lote (44) - TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL

SEPARADOR � características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T.,

transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel

separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha

siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em
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isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação

do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e

pertinentes ao produto. Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi: Após ser

regularmente convocada, verifico que da documentação encaminhada pela Empresa

BIOPLASMA  e, tal como observado no Parecer técnico elaborado pela Assessoria Técnica

Especializada, fls. 1.304 a 1.308, que o presente Lote não foi inserido na Proposta

encaminhada e, considerando o princípio da isonomia, e de acordo com disposto no item

8.3.3 do Edital, decido desclassificá-la para este Lote, visando a regular tramitação dos

autos até sua regular conclusão.

 

    No dia 19/02/2019, às 15:44:01 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E

CORRELATOS L, no lote (40) - TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex,

descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril.

Embalagem resistente. Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi: Após ser

regularmente convocada, verifico da análise da documentação encaminhada pela Empresa

BIOPLASMA   que o presente Lote não foi inserido na Proposta encaminhada e,

considerando o princípio da isonomia, e de acordo com disposto no item 8.3.3 do Edital,

decido desclassificá-la para este Lote, visando a regular tramitação dos autos até sua

regular conclusão.

 

    No dia 19/02/2019, às 15:52:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI -

EPP, no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e

anel de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho

de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte

temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem

deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade.

O motivo da desclassificação foi: Após ser regularmente convocada, verifico a Empresa

SALUTARY deixou de atender á convocação no prazo informado, considerando o princípio

da isonomia, e de acordo com disposto no item 8.3.3 do Edital, decido desclassificá-la para

este Lote, visando a regular tramitação dos autos até sua regular conclusão.

 

    No dia 19/02/2019, às 15:58:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (56) - ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL   DE

COLETA A VACUO NÃO ESTERIL-em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo),

para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e

exclusivo dispositivo de segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde.

Quando acionado descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a
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vácuo, que se acopla através de rosqueamento assim como é feito com os outros

adaptadores da linha. Pode ser reutilizado até no máximo 100 vezes, quando então, deverá

ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes. Pronto para uso. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que o valor ofertado está acima do estimado nos autos e,

face a negativa de negociação por parte da licitante, desclassifico a proposta.

 

    No dia 26/02/2019, às 10:45:24 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (7) - RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO - Container para

armazenamento de amostras em nitrogênio líquido. Construído em alumínio e isolado a

vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para

transporte de 50 tubos de 2,0 ml. O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocada

a apresentar proposta, incluído o presente Lote, a Licitante não incluiu em sua última

proposta, que veio remetida intempestivamente. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3,

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�. Desta forma,

decido desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção ao Princípio da

Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade ao certame até sua regular

conclusão.

 

    No dia 26/02/2019, às 10:48:50 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo

densidade.  Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo

capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima

de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi:

Regularmente convocada a apresentar proposta, incluído o presente Lote, a Licitante

solicitou desclassificação no mesmo, conforme consignado no chat do lote. Importa

consignar que, a não manutenção das propostas poderá resultar nas sanções previstas

termos do edital e da legislação. Considerando ainda que não vieram os documentos

encaminhados na convocação para o lote, decido desclassificar a proposta para o lote,

visando a continuidade do certame, até sua regular conclusão.

 

    No dia 26/02/2019, às 10:51:13 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS

LTDA - ME, no lote (15) - TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT). O

motivo da desclassificação foi: Em que pese ter sido regularmente convocada ao envio de

Proposta para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3,

dispõe que: �Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar
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qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo estabelecido no

subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente DESCLASSIFICADA�. Desta forma,

decido desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção ao Princípio da

Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade ao certame até sua regular

conclusão.

 

    No dia 26/02/2019, às 10:54:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (21) - SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para

contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data

de entrega. O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocada a apresentar

proposta, incluído o presente Lote, a Licitante deixou de cumprir o prazo estabelecido. No

caso, importa analisar que, a despeito de ter sido solicitado, via e-mail, prorrogação do

prazo, o Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, considerando que o mesmo prazo foi

imposto aos demais licitantes, não havendo nenhuma justificativa plausível que nos permite

aceitar a Documentação, decido desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção

aos Princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e da Isonomia.

 

    No dia 26/02/2019, às 10:55:29 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (23) - VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina

acrílica, líquido, transparente, solúvel. O motivo da desclassificação foi: Regularmente

convocada a apresentar proposta, incluído o presente Lote, a Licitante deixou de cumprir o

prazo estabelecido. No caso, importa analisar que, a despeito de ter sido solicitado, via e-

mail, prorrogação do prazo, o Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, considerando

que o mesmo prazo foi imposto aos demais licitantes, não havendo nenhuma justificativa

plausível que nos permite aceitar a Documentação, decido desclassificar a proposta para o

presente Lote, em atenção aos Princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e da

Isonomia.

 

    No dia 26/02/2019, às 10:56:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000

ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita
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diluição/preparo). O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocada a apresentar

proposta, incluído o presente Lote, a Licitante deixou de cumprir o prazo estabelecido. No

caso, importa analisar que, a despeito de ter sido solicitado, via e-mail, prorrogação do

prazo, o Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, considerando que o mesmo prazo foi

imposto aos demais licitantes, não havendo nenhuma justificativa plausível que nos permite

aceitar a Documentação, decido desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção

aos Princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e da Isonomia.

 

    No dia 26/02/2019, às 10:57:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da

data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da

desclassificação foi: Regularmente convocada a apresentar proposta, incluído o presente

Lote, a Licitante deixou de cumprir o prazo estabelecido. No caso, importa analisar que, a

despeito de ter sido solicitado, via e-mail, prorrogação do prazo, o Edital de Licitação, em

seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, considerando que o mesmo prazo foi imposto aos

demais licitantes, não havendo nenhuma justificativa plausível que nos permite aceitar a

Documentação, decido desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção aos

Princípios da Vinculação ao instrumento convocatório e da Isonomia.

 

    No dia 26/02/2019, às 11:19:14 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (28) -

ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de exames

hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso

(não necessita diluição/preparo). O motivo da desclassificação foi: Em que pese ter sido

regularmente convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de

Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o presente Lote,

em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade

ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 26/02/2019, às 11:55:27 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO
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SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (29) - ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à

coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da

desclassificação foi: Regularmente convocada a apresentar proposta incluindo o presente

Lote, a Licitante deixou de cumprir o prazo estabelecido. Em que pese ter sido solicitado, via

e-mail, prorrogação do prazo para envio de proposta, considerando a ausência de previsão

editalícia no sentido de acatar o pedido e ainda, que o prazo foi uniforme a todos os

licitantes, que se tratou-se apenas de inclusão de lotes em Proposta já elaborada, com

fundamento no subitem 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�, decido desclassificar a proponente, com fundamento no princípio da

vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 26/02/2019, às 11:56:57 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (32) -

ALCOOL 70%. O motivo da desclassificação foi: Em que pese ter sido regularmente

convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de Licitação, em

seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o presente Lote,

em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade

ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 26/02/2019, às 11:57:40 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (33) - ÁLCOOL 96° GL. O motivo da desclassificação foi:

Regularmente convocada a apresentar proposta incluindo o presente Lote, a Licitante deixou

de cumprir o prazo estabelecido. Em que pese ter sido solicitado, via e-mail, prorrogação do

prazo para envio de proposta, considerando a ausência de previsão editalícia no sentido de

acatar o pedido e ainda, que o prazo foi uniforme a todos os licitantes, que se tratou-se

apenas de inclusão de lotes em Proposta já elaborada, com fundamento no subitem 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�, decido

desclassificar a proponente, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento

convocatório.
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    No dia 26/02/2019, às 11:58:33 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES -

ME, no lote (34) - DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares

composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro,

biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou

aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo

5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma

concentrada ou diluída. O produto deve possuir Laudo emitido por laboratório externo que

comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade

do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve

ser apresentado pela contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob

pena de não serem aceitos os produtos. O motivo da desclassificação foi: Em que pese ter

sido regularmente convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante não o fez. O

Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o presente Lote,

em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade

ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 26/02/2019, às 12:00:22 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (35) - DETERGENTE NEUTRO Hospitalar. O motivo da

desclassificação foi: Regularmente convocada a apresentar proposta incluindo o presente

Lote, a Licitante deixou de cumprir o prazo estabelecido. Em que pese ter sido solicitado, via

e-mail, prorrogação do prazo para envio de proposta, considerando a ausência de previsão

editalícia no sentido de acatar o pedido e ainda, que o prazo foi uniforme a todos os

licitantes, que se tratou-se apenas de inclusão de lotes em Proposta já elaborada, com

fundamento no subitem 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�, decido desclassificar a proponente, com fundamento no princípio da

vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 26/02/2019, às 12:03:23 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (51) - TUBO

CÔNICO PARA URINA TIPO 1 � em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional

emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante

(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione

conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente. O motivo da
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desclassificação foi: Em que pese ter sido regularmente convocada ao envio de Proposta

para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido

desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção ao Princípio da Vinculação ao

instrumento convocatório e para dar continuidade ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 26/02/2019, às 12:03:57 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta de sangue a vácuo.

Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada,

estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01

adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e

16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base do adaptador,

diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. O

motivo da desclassificação foi: Regularmente convocada a apresentar proposta incluindo o

presente Lote, a Licitante deixou de cumprir o prazo estabelecido. Em que pese ter sido

solicitado, via e-mail, prorrogação do prazo para envio de proposta, considerando a

ausência de previsão editalícia no sentido de acatar o pedido e ainda, que o prazo foi

uniforme a todos os licitantes, que se tratou-se apenas de inclusão de lotes em Proposta já

elaborada, com fundamento no subitem 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�, decido desclassificar a proponente, com fundamento no

princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 26/02/2019, às 13:24:12 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (54) - AGULHA 25 x 8 � Agulha para coleta de

sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel

trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário

o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo de segurança  junto à base

do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto

para uso. O motivo da desclassificação foi: A Empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS

E REPRESENTACOES foi desclassificada anteriormente por não ter demonstrado o pleno

atendimento a disposições editalícias relativas, em especial por não possuir AFE  e Registro

da Empresa junto ao Conselho competente. Desta forma, com fundamento no princípio da

vinculação ao instrumento convocatório, para imprimir celeridade ao feito, desclassifico a
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presente proposta.

 

    No dia 26/02/2019, às 13:25:53 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (55) -

AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso

em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100

agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não

estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e

dispositivo  de  segurança  junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde.

Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi:

Em que pese ter sido regularmente convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante

não o fez. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o

presente Lote, em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para

dar continuidade ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 26/02/2019, às 13:27:02 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (55) - AGULHA 25x7 � Agulha para coleta de sangue

a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado,

siliconizada,  estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o

fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca  guia e dispositivo  de  segurança  junto à

base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades.

Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi: A Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES foi desclassificada anteriormente por não ter

demonstrado o pleno atendimento a disposições editalícias relativas, em especial por não

possuir AFE e Registro da Empresa junto ao Conselho competente. Desta forma, com

fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, para imprimir celeridade

ao feito, desclassifico a presente proposta.

 

    No dia 26/02/2019, às 13:35:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (56) -

ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL   DE COLETA A VACUO NÃO ESTERIL-em

quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a

vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança

junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta

automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de
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rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha. Pode ser reutilizado

até no máximo 100 vezes, quando então, deverá ser descartado em coletor próprio

conforme normas vigentes. Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi: Em que pese

ter sido regularmente convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante não o fez. O

Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o presente Lote,

em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade

ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 27/02/2019, às 13:05:38 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS

LTDA - ME, no lote (10) - FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade.

Embalagem plástica  (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de

manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. O motivo da desclassificação foi: Em

que pese ter sido regularmente convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante não

o fez. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o

presente Lote, em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para

dar continuidade ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 27/02/2019, às 13:09:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote

(15) - TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT). O motivo da

desclassificação foi: Em que pese ter sido regularmente convocada ao envio de Proposta

para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o presente Lote,

em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade

ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 27/02/2019, às 13:14:32 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS

LTDA - ME, no lote (25) - ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml.
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Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita

diluição/preparo). O motivo da desclassificação foi: Em que pese ter sido regularmente

convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de Licitação, em

seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o presente Lote,

em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade

ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 27/02/2019, às 13:24:23 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS

LTDA - ME, no lote (26) - FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da desclassificação foi:

Em que pese ter sido regularmente convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante

não o fez. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o

presente Lote, em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para

dar continuidade ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 27/02/2019, às 13:30:58 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GAMA COMPANY LTDA - EPP, no lote (35) -

DETERGENTE NEUTRO Hospitalar. O motivo da desclassificação foi: Em que pese ter sido

regularmente convocada ao envio de Proposta para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de

Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido desclassificar a proposta para o presente Lote,

em atenção ao Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade

ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 27/02/2019, às 13:42:09 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (51) - TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 � em material

plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela,

volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio

ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em
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temperatura ambiente. O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocada a

apresentar proposta, incluído o presente Lote, a Licitante não incluiu em sua última

proposta, que veio remetida intempestivamente. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3,

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�. Desta forma,

decido desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção ao Princípio da

Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade ao certame até sua regular

conclusão.

 

    No dia 27/02/2019, às 13:48:40 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,

no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel

de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5

ml. Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte

temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem

deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade.

O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocada a apresentar proposta, incluído o

presente Lote, a Licitante solicitou desclassificação no mesmo, conforme consignado no

chat do lote. Importa consignar que, a não manutenção das propostas poderá resultar nas

sanções previstas termos do edital e da legislação. Considerando ainda que não vieram os

documentos encaminhados na convocação para o lote, decido desclassificar a proposta

para o lote, visando a continuidade do certame, até sua regular conclusão.

 

    No dia 27/02/2019, às 14:11:24 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (25) -

ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). O motivo da

desclassificação foi: A Empresa A.G.D. DE OLIVEIRA foi inabilitada logo nas primeiras

convocações relativas a este Pregão, em razão de ter apresentado documento relativo à

qualificação técnica vencido em 31.12.2018. Após, não atendeu mais nenhuma convocação

de envio de documentos. As convocação foram-lhe oportunizadas em razão da possibilidade

de correção da questão ao longo do tempo de condução deste certame. Ocorre que, ante ao

fato de ter quedado inerte ao alerta no campo de mensagens, visando o atendimento à

demandas essenciais da Administração, para possibilitar a conclusão deste certame, decido

desclassificar a Empresa para o presente Lote.

 

    No dia 27/02/2019, às 14:12:41 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (34) -

DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no
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mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não

corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para

processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição

de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou

diluída. O produto deve possuir Laudo emitido por laboratório externo que comprovem:

estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema

conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser

apresentado pela contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob

pena de não serem aceitos os produtos. O motivo da desclassificação foi: A Empresa A.G.D.

DE OLIVEIRA foi inabilitada logo nas primeiras convocações relativas a este Pregão, em

razão de ter apresentado documento relativo à qualificação técnica vencido em 31.12.2018.

Após, não atendeu mais nenhuma convocação de envio de documentos. As convocação

foram-lhe oportunizadas em razão da possibilidade de correção da questão ao longo do

tempo de condução deste certame. Ocorre que, ante ao fato de ter quedado inerte ao alerta

no campo de mensagens, visando o atendimento à demandas essenciais da Administração,

para possibilitar a conclusão deste certame, decido desclassificar a Empresa para o

presente Lote.

 

    No dia 01/03/2019, às 11:00:04 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA, no lote (53) - Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo,

rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação.

Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não

citotóxico. Que suporte temperaturas de -196ºC a + 121ºC. Deve vir acompanhado da

Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de

fabricação e de validade. O motivo da desclassificação foi: Em que pese ter sido

regularmente convocada ao envio de Proposta para este Lote, a Licitante não o fez.

Procedido contato com a mesma, houve alegação de que o valor do lance estava abaixo do

possível. Urge mencionar que a não manutenção da proposta poderá ensejar sanções

previstas na legislação e edital. Ocorre que, em razão de dar continuidade ao certame,

decido desclassificar à Proposta, com fundamento item 8.3.3, 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�. Desta forma, decido

desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção ao Princípio da Vinculação ao

instrumento convocatório e para dar continuidade ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 01/03/2019, às 15:38:54 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote

(53) - Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de
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vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml.

Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas

de -196ºC a + 121ºC. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os

dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade. O motivo da

desclassificação foi: Após ser regularmente convocada, verifico a Empresa SALUTARY

deixou de atender á convocação no prazo informado, considerando o princípio da isonomia,

e de acordo com disposto no item 8.3.3 do Edital, decido desclassificá-la para este Lote,

visando a regular tramitação dos autos até sua regular conclusão.

 

    No dia 08/03/2019, às 14:08:48 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (53) - Tubo

criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de

silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de

DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196ºC

a + 121ºC. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de

identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade. O motivo da

desclassificação foi: Em que pese ter sido regularmente convocada ao envio de Proposta

para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de Licitação, em seu subitem 8.3.3, 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�. Desta forma, decido

desclassificar a proposta para o presente Lote, em atenção ao Princípio da Vinculação ao

instrumento convocatório e para dar continuidade ao certame até sua regular conclusão.

 

    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

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

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

19.876.529/0001-00 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EI

04.086.552/0001-15 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS L

27.402.383/0001-80 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

24.260.867/0001-44 BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

09.601.610/0001-15 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

10.541.396/0001-38 CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

08.108.696/0001-86 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME

14.633.154/0002-06 ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP

23.420.875/0001-48 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME

15.479.369/0001-04 GAMA COMPANY LTDA - EPP

05.658.906/0001-11 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA

20.772.716/0001-14 INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP

30.019.250/0001-34 INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI ME

73.008.682/0001-52 LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA

04.724.729/0001-61 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

10.193.608/0001-33 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

09.348.227/0001-05 NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA

06.253.085/0001-04 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

18.964.366/0001-46 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

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

26.262.981/0001-39 TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EI

15.434.359/0001-44 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

27.415.072/0001-56 VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI - EPP
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