
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: 02.00008/2019)

 

     às 10:10:11 horas do dia 10/04/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

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

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 02.00008/2019 -

2019/024/2019 que tem por objeto Registro de preços permanente para eventual

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO  (dreno de penrose, kit dreno de tórax e kit para

drenagem de tórax),conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas

nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos

licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - DRENO DE PENROSE Nº 1 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

Lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.898,88

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.984,00

09/04/2019 16:49:14:910 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.431,36

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.910,00
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Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

Lote (3) - DRENO DE PENROSE Nº 3 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

Lote (4) - DRENO DE PENROSE Nº 4, confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.898,88

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.984,00

09/04/2019 16:49:14:910 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.608,00

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.010,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 6.664,68

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 8.424,00

09/04/2019 16:49:14:910 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.458,24

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.830,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.936,80
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Lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)

Lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

Lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.240,00

09/04/2019 16:49:14:910 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.003,20

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.670,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.772,16

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 7.920,00

04/04/2019 08:37:32:045 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 2.640,00

09/04/2019 19:15:21:797 L R F BATISTA - ME  R$ 8.000,00

09/04/2019 16:49:14:910 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 20.064,00

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.520,00

08/04/2019 09:44:15:258 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 7.392,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:39:59:421 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.285,12

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.360,00

04/04/2019 08:41:04:278 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 3.120,00

09/04/2019 19:17:53:374 L R F BATISTA - ME  R$ 10.000,00

09/04/2019 16:56:37:730 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 23.712,00

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.010,00

08/04/2019 09:47:49:157 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 8.736,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:39:59:421 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 23.004,00

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 23.004,00

04/04/2019 08:41:04:278 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 19.000,00

04/04/2019 18:30:30:978 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

09/04/2019 19:17:53:374 L R F BATISTA - ME  R$ 24.000,00

09/04/2019 16:56:37:730 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 24.624,00

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.876,00

10/04/2019 08:04:51:526 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00
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Lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

Lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

Lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

09/04/2019 10:23:25:611 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 23.000,76

08/04/2019 09:47:49:157 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 22.032,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:39:59:421 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.435,08

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 25.740,00

04/04/2019 08:41:04:278 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 22.000,00

04/04/2019 18:30:30:978 MBR FERNANDES - EPP  R$ 26.000,00

09/04/2019 19:17:53:374 L R F BATISTA - ME  R$ 26.000,00

09/04/2019 16:56:37:730 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 30.096,00

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.654,00

10/04/2019 08:04:51:526 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

09/04/2019 10:23:25:611 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 25.431,12

08/04/2019 09:47:49:157 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 25.344,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:39:59:421 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 23.122,80

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 23.400,00

04/04/2019 08:41:04:278 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 20.000,00

04/04/2019 18:30:30:978 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

09/04/2019 19:17:53:374 L R F BATISTA - ME  R$ 24.000,00

09/04/2019 16:56:37:730 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 27.360,00

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.234,00

10/04/2019 08:04:51:526 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

09/04/2019 10:23:25:611 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 23.119,20

08/04/2019 09:47:49:157 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 23.040,00
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2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - DRENO DE PENROSE Nº 1 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

Lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2019 02:39:59:421 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.810,52

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 21.060,00

04/04/2019 08:41:04:278 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 20.000,00

04/04/2019 18:30:30:978 MBR FERNANDES - EPP  R$ 23.000,00

09/04/2019 19:17:53:374 L R F BATISTA - ME  R$ 21.000,00

09/04/2019 16:56:37:730 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 24.624,00

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.439,00

10/04/2019 08:04:51:526 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

09/04/2019 10:23:25:611 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 20.807,28

08/04/2019 09:47:49:157 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 20.736,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.910,00

10/04/2019 10:25:29:295 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 3.950,00

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.898,88

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.984,00
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Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

Lote (3) - DRENO DE PENROSE Nº 3 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

Lote (4) - DRENO DE PENROSE Nº 4, confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.010,00

09/04/2019 16:49:14:910 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.608,00

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.898,88

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.984,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.830,00

09/04/2019 16:49:14:910 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.458,24

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 6.664,68

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 8.424,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)

Lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

Lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.670,00

09/04/2019 16:49:14:910 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.003,20

05/04/2019 02:36:40:218 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.936,80

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 11:15:42:183 L R F BATISTA - ME  R$ 1.480,00

10/04/2019 11:14:13:322 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 1.490,00

10/04/2019 11:11:27:622 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 1.578,00

10/04/2019 11:08:03:372 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.650,00

10/04/2019 11:00:17:198 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 5.834,40

09/04/2019 19:37:35:500 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.520,00

10/04/2019 01:25:22:850 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 7.920,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 11:14:14:665 L R F BATISTA - ME  R$ 1.499,00

10/04/2019 11:13:46:138 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 1.500,00

10/04/2019 11:12:06:709 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2.000,00

10/04/2019 11:11:57:492 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 2.298,00

10/04/2019 11:01:05:581 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 6.895,00

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.010,00

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 11:12:51:482 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.500,00

10/04/2019 11:12:46:315 MBR FERNANDES - EPP  R$ 17.900,00

10/04/2019 11:12:22:815 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 18.000,00

10/04/2019 11:12:23:096 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 18.350,00

10/04/2019 11:12:05:819 L R F BATISTA - ME  R$ 18.449,00

10/04/2019 11:03:25:301 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 18.950,00

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.876,00
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Lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

Lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

Lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

09/04/2019 10:23:25:611 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 23.000,76

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 23.004,00

10/04/2019 08:04:51:526 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.654,00

10/04/2019 11:13:18:757 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

10/04/2019 11:13:05:169 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 21.500,00

10/04/2019 11:12:23:349 MBR FERNANDES - EPP  R$ 21.900,00

10/04/2019 11:02:59:656 L R F BATISTA - ME  R$ 21.998,99

04/04/2019 08:41:04:278 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 22.000,00

10/04/2019 11:04:32:969 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 24.700,00

09/04/2019 10:23:25:611 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 25.431,12

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 25.740,00

10/04/2019 08:04:51:526 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 11:20:34:962 MBR FERNANDES - EPP  R$ 9.498,00

10/04/2019 11:20:24:118 L R F BATISTA - ME  R$ 9.499,00

10/04/2019 11:18:17:173 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 9.800,00

10/04/2019 11:18:48:635 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 10.800,00

10/04/2019 11:18:19:500 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 11.000,00

10/04/2019 11:17:34:708 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 12.000,00

10/04/2019 11:14:33:575 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 18.540,00

10/04/2019 11:06:33:249 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 22.460,00

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 23.400,00

10/04/2019 08:04:51:526 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00
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2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

 

    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 10/04/2019, às 10:32:32 horas, no lote (1) - DRENO DE PENROSE Nº 1

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2019, às 12:00:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 12:00:06 horas, no lote (1) - DRENO DE PENROSE Nº 1

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 11:20:56:694 MBR FERNANDES - EPP  R$ 8.730,00

10/04/2019 11:20:43:679 L R F BATISTA - ME  R$ 8.738,00

10/04/2019 11:18:44:976 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 8.788,50

10/04/2019 11:18:50:870 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 8.799,84

10/04/2019 11:19:09:288 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.700,00

10/04/2019 11:17:58:405 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 11.000,00

09/04/2019 19:41:49:135 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.439,00

10/04/2019 11:07:38:049 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 20.217,00

10/04/2019 01:28:46:376 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 21.060,00

10/04/2019 08:04:51:526 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

30/05/2019 Página 9 de 60



identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 23/04/2019, às 13:20:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2019, às 13:20:56 horas, no lote (1) - DRENO DE PENROSE Nº 1

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

24/04/2019, às 17:11:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2019, às 17:11:10 horas, no lote (1) - DRENO DE PENROSE Nº 1

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

29/04/2019, às 09:46:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - DRENO DE PENROSE Nº 1 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,
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uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/04/2019, às 11:05:45 horas, no lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2019, às 12:00:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 12:00:12 horas, no lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 22/04/2019, às 10:32:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2019, às 10:32:47 horas, no lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho
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corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

22/04/2019, às 10:33:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2019, às 10:33:11 horas, no lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/04/2019, às 13:21:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2019, às 13:21:34 horas, no lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

24/04/2019, às 17:11:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2019, às 17:11:18 horas, no lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho
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corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

29/04/2019, às 09:46:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/04/2019, às 10:53:18 horas, no lote (3) - DRENO DE PENROSE Nº 3

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2019, às 12:00:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 12:00:17 horas, no lote (3) - DRENO DE PENROSE Nº 3

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera
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estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 23/04/2019, às 13:22:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2019, às 13:22:01 horas, no lote (3) - DRENO DE PENROSE Nº 3

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

24/04/2019, às 17:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2019, às 17:12:09 horas, no lote (3) - DRENO DE PENROSE Nº 3

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

29/04/2019, às 09:46:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - DRENO DE PENROSE Nº 3 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,
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antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/04/2019, às 11:07:24 horas, no lote (4) - DRENO DE PENROSE Nº 4,

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2019, às 12:00:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 12:00:23 horas, no lote (4) - DRENO DE PENROSE Nº 4,

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 23/04/2019, às 13:22:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2019, às 13:22:46 horas, no lote (4) - DRENO DE PENROSE Nº 4,

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,
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prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

24/04/2019, às 17:12:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2019, às 17:12:24 horas, no lote (4) - DRENO DE PENROSE Nº 4,

confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril,

em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com

paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para

identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho

corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente

drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

29/04/2019, às 09:46:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - DRENO DE PENROSE Nº 4, confeccionado em SILICONE grau

farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico,

formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui

uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de

Raio X. Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de

suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/04/2019, às 11:16:39 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2019, às 12:02:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 12:02:23 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 17/04/2019, às 10:24:17 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:24:17 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA. No dia 17/04/2019, às

10:43:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:43:48 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia

17/04/2019, às 11:05:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:05:57 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

17/04/2019, às 11:07:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:07:15 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

29/05/2019, às 13:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2019, às 13:49:23 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  a situação do lote foi alterada para:

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

Edital do Pregão Eletrônico n. 024/2019; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do

certame. No dia 30/05/2019, às 14:18:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 30/05/2019, às 14:18:06 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer 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 30/05/2019, às 14:18:06 horas, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -

(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.) -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 7.518,72.

 

    No dia 10/04/2019, às 11:15:14 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

15/04/2019, às 12:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 12:02:40 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

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

fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 17/04/2019, às 10:25:30 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:25:30 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

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

fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA. No dia 17/04/2019, às 11:28:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:28:35 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o
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fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 17/04/2019, às

11:30:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:30:10 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

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

fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 17/04/2019, às 11:32:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:32:03 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

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

fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia 29/05/2019, às

13:49:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2019, às 13:49:38 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

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

Eletrônico n. 024/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia

30/05/2019, às 14:18:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2019, às 14:18:15 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  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

6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer 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 30/05/2019, às 14:18:15 horas, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno

Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado

de conector universal ajustável). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do
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lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 9.007,44.

 

    No dia 10/04/2019, às 11:14:54 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/04/2019, às 10:31:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:31:46 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

17/04/2019, às 11:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:38:21 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: MBR FERNANDES - EPP. No dia 17/04/2019, às 11:39:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:39:58 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,
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acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA. No dia 17/04/2019, às

11:42:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:42:50 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia

22/04/2019, às 10:29:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2019, às 10:29:58 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 23/04/2019, às 13:37:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2019, às 13:37:13 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

30/04/2019, às 13:27:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2019, às 13:27:04 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,
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graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 08/05/2019, às 12:18:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2019, às 12:18:35 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS

HOSPITALARES. No dia 29/05/2019, às 13:50:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2019, às 13:50:06 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

Edital do Pregão Eletrônico n. 024/2019; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa A G D DE

OLIVEIRA EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 30/05/2019, às 14:20:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2019, às 14:20:33 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +
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Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer 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 30/05/2019, às 14:20:33 horas, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°

30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP com o

valor R$ 23.004,00.

 

    No dia 10/04/2019, às 11:14:39 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/04/2019, às 12:18:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2019, às 12:18:26 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 17/04/2019, às 10:37:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:37:27 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº
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32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

17/04/2019, às 11:50:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:50:00 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA. No dia 17/04/2019, às

12:19:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 12:19:29 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: MBR FERNANDES - EPP. No dia 22/04/2019, às 10:30:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2019, às 10:30:37 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -
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desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 22/04/2019, às 10:31:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2019, às 10:31:09 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia

23/04/2019, às 13:37:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2019, às 13:37:41 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

26/04/2019, às 10:38:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2019, às 10:38:27 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ATECNOMED - ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS

HOSPITAL. No dia 30/04/2019, às 14:12:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2019, às 14:12:22 horas, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo
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extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP. No dia 03/05/2019, às

09:20:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/

2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa

com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da

extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de

drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/04/2019, às 11:21:25 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2019, às 12:05:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 12:05:18 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: MBR FERNANDES - EPP. No dia 17/04/2019, às 10:38:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:38:33 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +
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Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 17/04/2019, às 10:39:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:39:10 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/04/2019, às 10:40:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:40:58 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 17/04/2019, às 12:21:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 12:21:19 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA. No dia 17/04/2019, às

12:22:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 12:22:34 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral
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plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

17/04/2019, às 12:23:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 12:23:14 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ATECNOMED - ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS

HOSPITAL. No dia 17/04/2019, às 12:24:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 12:24:06 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/04/2019, às 10:38:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2019, às 10:38:35 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ATECNOMED - ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS

HOSPITAL. No dia 26/04/2019, às 10:43:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2019, às 10:43:00 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº
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34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia

30/04/2019, às 13:17:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2019, às 13:17:29 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 03/05/2019, às 09:21:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2019, às 09:21:53 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

29/05/2019, às 13:50:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2019, às 13:50:35 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no
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Edital do Pregão Eletrônico n. 024/2019; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa A G D DE

OLIVEIRA EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 30/05/2019, às 14:20:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2019, às 14:20:44 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer 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 30/05/2019, às 14:20:44 horas, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº

34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP com o

valor R$ 23.122,80.

 

    No dia 10/04/2019, às 11:21:50 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2019, às 12:05:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 15/04/2019, às 12:05:25 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: MBR FERNANDES - EPP. No dia 17/04/2019, às 10:39:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:39:48 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: L R F BATISTA - ME. No dia 17/04/2019, às 12:26:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 12:26:47 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA. No dia 26/04/2019, às

10:38:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2019, às 10:38:41 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: ATECNOMED - ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS

HOSPITAL. No dia 26/04/2019, às 10:44:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2019, às 10:44:59 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia

26/04/2019, às 10:45:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2019, às 10:45:25 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia

30/04/2019, às 13:18:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2019, às 13:18:26 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 03/05/2019, às 09:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2019, às 09:21:59 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

30/05/2019 Página 32 de 60



plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia

29/05/2019, às 13:51:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2019, às 13:51:06 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  a situação do lote foi alterada para:

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

Edital do Pregão Eletrônico n. 024/2019; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa A G D DE

OLIVEIRA EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 30/05/2019, às 14:21:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2019, às 14:21:02 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral

plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer 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 30/05/2019, às 14:21:02 horas, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX

Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal,

graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral
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plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo

extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP com o

valor R$ 20.810,52.

 

    No dia 10/04/2019, às 12:18:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO

C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com

rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o

acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC,

aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico

fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de

conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC, com fundamento

na manifestação no Sistema no dia 10/04/2019 às 11:56:37, onde a licitante relatou o que

segue: �Sra.Pregoieira, solicitamos a DESCLASSIFICAÇÃO da nossa Proposta para o ITEM,

tendo em vista que ao cadastrarmos nossa Proposta nos equivocamos no valor.

 

    No dia 15/04/2019, às 12:00:06 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (1) - DRENO DE PENROSE Nº 1 confeccionado em SILICONE grau

farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico,

formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui

uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de

Raio X. Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de

suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489

dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado,  por tratar de questões técnicas do produto

destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado

não possui todas as características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação

deste é LATEX, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�)

estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.
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    No dia 15/04/2019, às 12:00:12 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (2) - DRENO DE PENROSE Nº 2 confeccionado em SILICONE grau

farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico,

formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui

uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de

Raio X. Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de

suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489

dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado,  por tratar de questões técnicas do produto

destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado

não possui todas as características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação

deste é LATEX, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�)

estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 15/04/2019, às 12:00:17 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (3) - DRENO DE PENROSE Nº 3 confeccionado em SILICONE grau

farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico,

formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui

uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de

Raio X. Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de

suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489

dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado,  por tratar de questões técnicas do produto

destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado

não possui todas as características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação

deste é LATEX, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�)

estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.
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    No dia 15/04/2019, às 12:00:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (4) - DRENO DE PENROSE Nº 4, confeccionado em SILICONE grau

farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico,

formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui

uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de

Raio X. Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de

suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489

dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado,  por tratar de questões técnicas do produto

destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado

não possui todas as características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação

deste é LATEX, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�)

estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 15/04/2019, às 12:02:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº

10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável.). O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa L R F BATISTA � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489 dos autos, que analisou o

PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de

Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 15/04/2019, às 12:02:40 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº

8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa L R F BATISTA � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489 dos autos, que analisou o

PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de
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Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 15/04/2019, às 12:05:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM

DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC

cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado,

espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo,

tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MBR FERNANDES � EPP, deste LOTE, com fundamento no item

8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489 dos autos, que

analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a

Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui

todas as características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno

torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau

farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 15/04/2019, às 12:05:24 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (10) - KIT PARA

DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor

rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno

biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção

do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para

transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco,

multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa MBR FERNANDES � EPP, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489

dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto

destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado

não possui todas as características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do

Dreno torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone

grau farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 10:24:17 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ANA CAROLINA A DE A RUELLA, no lote (5) - KIT DRENO DE

TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco,
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multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa  ANA CAROLINA A DE A RUELLA, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, e na manifestação no Sistema no dia

15/04/2019 às 16:14, relatando o que segue: �boa tarde, consultando a desclassificação do

primeiro colocado observamos que cotamos produto semelhante apenas siliconizado mais

de pvc ou seja nao vai atender o descritivo do Edital. pedimos desculpas pois cotamos

conforme o fabricante.

 

    No dia 17/04/2019, às 10:25:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ANA CAROLINA A DE A RUELLA, no lote (6) - KIT DRENO DE

TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco,

multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa  ANA CAROLINA A DE A RUELLA, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, e na manifestação no Sistema no dia

15/04/2019 às 16:14, relatando o que segue: �boa tarde, consultando a desclassificação do

primeiro colocado observamos que cotamos produto semelhante apenas siliconizado mais

de pvc ou seja nao vai atender o descritivo do Edital. pedimos desculpas pois cotamos

conforme o fabricante.

 

    No dia 17/04/2019, às 10:31:45 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML -

(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Em atendimento ao Parecer Técnico de fls.487/489, visando esclarecer

o material de fabricação do objeto ofertado, solicitamos o envio de um prospecto e/ou

manual emitido pelo fabricante do produto para comprovar que o Dreno é fabricado em

silicone grau farmacêutico, conforme solicitado. A ficha técnica do produto encaminhada,

esclarece que o Dreno ofertado é confeccionado em PVC, não atendendo as exigências

editalícias. Desta forma, desclassifico a empresa CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o referido Parecer,

que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a

Secretária de Saúde, acato-o.

 

    No dia 17/04/2019, às 10:37:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML �
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(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Em atendimento ao Parecer Técnico de fls.487/489, visando esclarecer

o material de fabricação do objeto ofertado, solicitamos o envio de um prospecto e/ou

manual emitido pelo fabricante do produto para comprovar que o Dreno é fabricado em

silicone grau farmacêutico, conforme solicitado. A ficha técnica do produto encaminhada,

esclarece que o Dreno ofertado é confeccionado em PVC, não atendendo as exigências

editalícias. Desta forma, desclassifico a empresa CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o referido Parecer,

que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a

Secretária de Saúde, acato-o.

 

    No dia 17/04/2019, às 10:39:48 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE

TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC

cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado,

espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo,

tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Atendendo

aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por desclassificar a proposta apresentada

L R F BATISTA - ME para os LOTES 09 e 10, considerando que a licitante MBR

FERNANDES � EPP ofertou o mesmo produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi

desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o Parecer

Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões

técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o referido Parecer

que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características estabelecidas no

Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o

solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS

a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 10:40:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE

TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC

cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado,

espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo,

tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +
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Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Atendendo

aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por desclassificar a proposta apresentada

L R F BATISTA - ME para os LOTES 09 e 10, considerando que a licitante MBR

FERNANDES � EPP ofertou o mesmo produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi

desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o Parecer

Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões

técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o referido Parecer

que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características estabelecidas no

Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o

solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS

a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 10:43:48 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (5) -

KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.). O motivo da

desclassificação foi: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME: Atendendo aos

princípios constitucionais e licitatórios, decido por desclassificar a proposta apresentada

PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME para o LOTE 05, considerando que a

licitante MBR FERNANDES � EPP ofertou o mesmo produto, conforme fls. 305 e 311/315, e

foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o Parecer

Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões

técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o referido Parecer

que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características estabelecidas no

Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o

solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS

a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:05:56 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.). O

motivo da desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido

por desclassificar a proposta apresentada CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -

ME para o LOTE 05, considerando que a licitante MBR FERNANDES � EPP ofertou o mesmo

produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as
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características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:07:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(5) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.). O

motivo da desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido

por desclassificar a proposta apresentada IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI -

ME para o LOTE 05, considerando que a licitante MBR FERNANDES � EPP ofertou o mesmo

produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:28:35 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O

motivo da desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido

por desclassificar a proposta apresentada CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -

ME para o LOTE 06, considerando que a licitante L R F BATISTA � ME ofertou o mesmo

produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:30:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (6) -

KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta apresentada PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME para o
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LOTE 06, considerando que a licitante L R F BATISTA � ME ofertou o mesmo produto,

conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do

Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:32:02 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(6) - KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau

farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O

motivo da desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido

por desclassificar a proposta apresentada IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI -

ME  para o LOTE 06, considerando que a licitante L R F BATISTA � ME ofertou o mesmo

produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:38:21 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM

DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC

cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado,

espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo,

tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Atendendo

aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por desclassificar a proposta  MBR

FERNANDES - EPP para o LOTE 06, considerando que a licitante  CENTRALMIX

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ofertou o mesmo produto, conforme fls. 305 e

311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o

Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de

questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o referido

Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características estabelecidas

no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o
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solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS

a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:39:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ANA CAROLINA A DE A RUELLA, no lote (7) - KIT PARA

DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor

rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno

biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção

do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para

transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco,

multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta ANA CAROLINA A DE A RUELLA para o LOTE 07, considerando

que a licitante CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ofertou o mesmo

produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:42:50 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (7) -

KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML -

(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME para o LOTE 07,

considerando que a licitante CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ofertou o

mesmo produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item

8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o

PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de

Saúde, acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui

todas as características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno

torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau

farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.
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    No dia 17/04/2019, às 11:50:00 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ANA CAROLINA A DE A RUELLA, no lote (8) - KIT PARA

DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor

rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno

biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção

do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para

transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco,

multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta ANA CAROLINA A DE A RUELLA para o LOTE 08, considerando

que a licitante CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ofertou o mesmo

produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 12:19:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM

DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC

cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado,

espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo,

tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Atendendo

aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por desclassificar a proposta MBR

FERNANDES - EPP para o LOTE 08, considerando que a licitante CENTRALMIX

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ofertou o mesmo produto, conforme fls. 305 e

311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o

Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de

questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o referido

Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características estabelecidas

no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o

solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS

a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 12:21:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -
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desclassificou o fornecedor - ANA CAROLINA A DE A RUELLA, no lote (9) - KIT PARA

DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor

rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno

biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção

do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para

transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco,

multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta ANA CAROLINA A DE A RUELLA para o LOTE 09, considerando

que a licitante MBR FERNANDES - EPP ofertou o mesmo produto, conforme fls. 305 e

311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o

Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de

questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o referido

Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características estabelecidas

no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o

solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS

a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 12:22:34 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML �

(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME para o LOTE

09, considerando que a licitante MBR FERNANDES - EPP ofertou o mesmo produto,

conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do

Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 17/04/2019, às 12:26:47 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ANA CAROLINA A DE A RUELLA, no lote (10) - KIT PARA

DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor
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rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno

biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção

do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para

transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco,

multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta ANA CAROLINA A DE A RUELLA para o LOTE 10, considerando

que a licitante MBR FERNANDES - EPP ofertou o mesmo produto, conforme fls. 305 e

311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o

Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de

questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o referido

Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características estabelecidas

no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o

solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS

a serem adquiridos.

 

    No dia 22/04/2019, às 10:29:57 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE

TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC

cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado,

espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo,

tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa L R F BATISTA � ME, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital,

por não ter atendido ao prazo de 04 horas para o envio da proposta e documentação, para o

nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda,

pela ausência de manifestação.

 

    No dia 22/04/2019, às 10:30:36 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE

TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC

cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado,

espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo,

tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. +

Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado,

acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa L R F BATISTA � ME, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital,

por não ter atendido ao prazo de 04 horas para o envio da proposta e documentação, para o

nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda,
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pela ausência de manifestação.

 

    No dia 22/04/2019, às 10:31:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (8) -

KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco

coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo

interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para

interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME para o LOTE 08,

considerando que a licitante CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ofertou o

mesmo produto, conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item

8.2. I e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o

PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de

Saúde, acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui

todas as características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno

torácico (parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau

farmacêutico. (�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 23/04/2019, às 13:20:56 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(1) - DRENO DE PENROSE Nº 1 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa IMPOL

CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III

do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor

máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e

ainda, pela ausência de manifestação quando solicitado pela Pregoeira.

 

    No dia 23/04/2019, às 13:21:34 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote
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(2) - DRENO DE PENROSE Nº 2 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa IMPOL

CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III

do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor

máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e

ainda, pela ausência de manifestação quando solicitado pela Pregoeira.

 

    No dia 23/04/2019, às 13:22:01 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(3) - DRENO DE PENROSE Nº 3 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa IMPOL

CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III

do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor

máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e

ainda, pela ausência de manifestação quando solicitado pela Pregoeira.

 

    No dia 23/04/2019, às 13:22:46 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(4) - DRENO DE PENROSE Nº 4, confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,
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antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa IMPOL

CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III

do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor

máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e

ainda, pela ausência de manifestação quando solicitado pela Pregoeira.

 

    No dia 23/04/2019, às 13:37:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML -

(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO

EIRELI - ME, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de

04 horas para o envio da proposta e documentação, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 23/04/2019, às 13:37:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML �

(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO

EIRELI - ME, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de

04 horas para o envio da proposta e documentação, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 24/04/2019, às 17:11:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(1) - DRENO DE PENROSE Nº 1 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,
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transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no

item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração

como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de

Referência), e ainda, pela ausência de manifestação quando solicitado pela Pregoeira.

 

    No dia 24/04/2019, às 17:11:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(2) - DRENO DE PENROSE Nº 2 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no

item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração

como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de

Referência), e ainda, pela ausência de manifestação quando solicitado pela Pregoeira.

 

    No dia 24/04/2019, às 17:12:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(3) - DRENO DE PENROSE Nº 3 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau
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cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no

item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração

como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de

Referência), e ainda, pela ausência de manifestação quando solicitado pela Pregoeira.

 

    No dia 24/04/2019, às 17:12:24 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(4) - DRENO DE PENROSE Nº 4, confeccionado em SILICONE grau farmacêutico,

transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular,

uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha

radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X.

Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas

paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico,

antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,

tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no

item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração

como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de

Referência), e ainda, pela ausência de manifestação quando solicitado pela Pregoeira.

 

    No dia 26/04/2019, às 10:38:27 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS

HOSPITALARES, no lote (8) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO

C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com

rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o

acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC,

aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico

fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de

conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

ATECNOMED - ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, deste

LOTE, com fundamento no item 8.3.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls.

654/655 dos autos, o qual informar que com a ausência do número do Registro Sanitário do

Produto emitido pela ANVISA não é possível realizar análise definitiva do produto.

Considerando que em consulta com a parecerista foi informado não ser possível a emissão

do registro com as informações descritas na proposta, conforme fls. 656/657. Que o item 7.1
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do Instrumento Convocatório, devido a natureza e legislação específica do objeto exige que

seja encaminhado junto com a proposta, prova de registro emitido pela ANVISA/MS. Desta

forma, por descumprimento ao Edital, desclassifico a licitante.

 

    No dia 26/04/2019, às 10:38:34 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS

HOSPITALARES, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO

C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com

rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o

acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC,

aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico

fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de

conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

ATECNOMED - ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, deste

LOTE, com fundamento no item 8.3.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls.

654/655 dos autos, o qual informar que com a ausência do número do Registro Sanitário do

Produto emitido pela ANVISA não é possível realizar análise definitiva do produto.

Considerando que em consulta com a parecerista foi informado não ser possível a emissão

do registro com as informações descritas na proposta, conforme fls. 656/657. Que o item 7.1

do Instrumento Convocatório, devido a natureza e legislação específica do objeto exige que

seja encaminhado junto com a proposta, prova de registro emitido pela ANVISA/MS. Desta

forma, por descumprimento ao Edital, desclassifico a licitante.

 

    No dia 26/04/2019, às 10:38:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS

HOSPITALARES, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO

C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com

rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o

acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC,

aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico

fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de

conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

ATECNOMED - ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, deste

LOTE, com fundamento no item 8.3.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls.

654/655 dos autos, o qual informar que com a ausência do número do Registro Sanitário do

Produto emitido pela ANVISA não é possível realizar análise definitiva do produto.

Considerando que em consulta com a parecerista foi informado não ser possível a emissão

do registro com as informações descritas na proposta, conforme fls. 656/657. Que o item 7.1

do Instrumento Convocatório, devido a natureza e legislação específica do objeto exige que

seja encaminhado junto com a proposta, prova de registro emitido pela ANVISA/MS. Desta
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forma, por descumprimento ao Edital, desclassifico a licitante.

 

    No dia 26/04/2019, às 10:42:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (9) -

KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco

coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo

interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para

interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME para o LOTE 09,

considerando que a licitante MBR FERNANDES - EPP ofertou o mesmo produto, conforme

fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital,

considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por

tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o

referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características

estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é

PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando

portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 26/04/2019, às 10:44:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote

(10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML �

(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME para o LOTE

10, considerando que a licitante MBR FERNANDES - EPP ofertou o mesmo produto,

conforme fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do

Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde,

acatando assim o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as

características estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico

(parte do Kit) é PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico.

(�) estando portanto INAPTOS a serem adquiridos.
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    No dia 26/04/2019, às 10:45:25 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (10) -

KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco

coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo

interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para

interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Atendendo aos princípios constitucionais e licitatórios, decido por

desclassificar a proposta PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME para o LOTE 10,

considerando que a licitante MBR FERNANDES - EPP ofertou o mesmo produto, conforme

fls. 305 e 311/315, e foi desclassificada com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital,

considerando o Parecer Técnico de fls. 487 a 489, que analisou o PRODUTO ofertado, por

tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acatando assim o

referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado não possui todas as características

estabelecidas no Edital, pois o material de fabricação do Dreno torácico (parte do Kit) é

PVC, todavia o solicitado é que o mesmo seja em silicone grau farmacêutico. (�) estando

portanto INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 29/04/2019, às 09:46:04 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (1) - DRENO DE

PENROSE Nº 1 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível,

descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua

extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua

extensão para identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um

desenho corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma

excelente drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca

irritação. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem

devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia

26/04/2019, as 11:26, que relatou o que segue:  �Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente nao

conseguimos chegar no valor de Referencia. Grato pela consulta.

 

    No dia 29/04/2019, às 09:46:17 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (2) - DRENO DE

PENROSE Nº 2 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível,
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descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua

extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua

extensão para identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um

desenho corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma

excelente drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca

irritação. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem

devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia

26/04/2019, as 11:26, que relatou o que segue:  �Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente nao

conseguimos chegar no valor de Referencia. Grato pela consulta.

 

    No dia 29/04/2019, às 09:46:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (3) - DRENO DE

PENROSE Nº 3 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível,

descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua

extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua

extensão para identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um

desenho corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma

excelente drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca

irritação. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem

devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia

26/04/2019, as 11:26, que relatou o que segue:  �Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente nao

conseguimos chegar no valor de Referencia. Grato pela consulta.

 

    No dia 29/04/2019, às 09:46:38 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (4) - DRENO DE

PENROSE Nº 4, confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível,

descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua

extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua

extensão para identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um

desenho corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma
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excelente drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca

irritação. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem

devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia

26/04/2019, as 11:26, que relatou o que segue:  �Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente nao

conseguimos chegar no valor de Referencia. Grato pela consulta.

 

    No dia 30/04/2019, às 13:17:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO

C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com

rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o

acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC,

aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico

fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de

conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMER, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 712/713

dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto

destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado

pela empresa arrematante, não possui todas as características do objeto descrito pelo setor

solicitante, especificamente quanto ao material utilizado para a fabricação dos drenos, pois o

solicitado é SILICONE e o ofertado é em PVC, desta forma considero os itens INAPTOS a

serem adquiridos.

 

    No dia 30/04/2019, às 13:18:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO

C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com

rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o

acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC,

aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico

fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de

conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMER, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 712/713
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dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto

destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �o item ofertado

pela empresa arrematante, não possui todas as características do objeto descrito pelo setor

solicitante, especificamente quanto ao material utilizado para a fabricação dos drenos, pois o

solicitado é SILICONE e o ofertado é em PVC, desta forma considero os itens INAPTOS a

serem adquiridos.

 

    No dia 30/04/2019, às 13:27:04 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO

C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com

rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o

acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC,

aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico

fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de

conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMER, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 712/713

dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto

destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �Importante

esclarecer que em Parecer de fls. 654, esta Assessoria considerou o item ofertado em lote

07 com apto, contudo após a realização de todas as diligências necessárias a fim de

promover o aceite de item idêntico ao solicitado em edital, concluiu-se que o objeto ora

ofertado não possui todas às características do solicitado, estando portanto INAPTOS a

serem adquiridos.

 

    No dia 30/04/2019, às 14:12:22 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (8) - KIT PARA

DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco coletor

rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno

biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção

do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para

transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco,

multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI,com fulcro no

item 8.2.I,e 6.3 do Edital,considerando o Parecer Técnico de fls.712/713,que analisou o

PRODUTO ofertado e as documentações da DILIGÊNCIA,por tratar de questões

técnicas,acato o referido Parecer que concluiu que:�o item ofertado pela empresa

supramencionada,não possui todas as características do objeto descrito pelo setor

solicitante,especificamente quanto ao material utilizado para a fabricação dos drenos,pois o

30/05/2019 Página 57 de 60



solicitado é SILICONE e o ofertado é em PVC,desta forma considero os itens INAPTOS a

serem adquiridos.Oportuno consignar que transcorrido o prazo aberto pela Pregoeira no

sistema Licitações-e,a empresa ora analisada apresentou a ficha técnica acostada nas

fls.704/705,a qual apresenta as características do objeto ofertado;na oportunidade,restou

demonstrado que o dreno torácico não é fabricado em silicone grau farmacêutico conforme

solicitado no edital do certame.

 

    No dia 03/05/2019, às 09:20:43 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (8) - KIT

PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML � (Frasco

coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo

interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para

interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior

ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço

de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema.

 

    No dia 03/05/2019, às 09:21:52 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(9) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML �

(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de

sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO

EIRELI - ME, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de

04 horas para o envio da proposta e documentação, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 03/05/2019, às 09:21:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(10) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML �

(Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três

vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp

para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de
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sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico,

radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO

EIRELI - ME, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de

04 horas para o envio da proposta e documentação, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 08/05/2019, às 12:18:35 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS

HOSPITALARES, no lote (7) - KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO

C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado,  tampa com

rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o

acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC,

aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico

fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de

conector universal ajustável). O motivo da desclassificação foi: Em atendimento ao Parecer

Técnico de fls.755/756, visando esclarecer o material de fabricação do objeto ofertado,

solicitamos o envio de um prospecto e/ou manual emitido pelo fabricante do produto para

comprovar que o mesmo é fabricado em silicone grau farmacêutico, conforme solicitado em

Edital. Contudo, no dia 08/05/2019, as 09:35, recebemos o e-mail da licitante, relatando o

que segue: �Bom dia Sra Pregoeira, Em conversa com o nosso fornecedor nos foi informado

que o produto ofertado não e fabricado com o produto SILICONE GRAU FARMACÊUTICO e

sim de PVC. Grato!� Desta forma, desclassifico a empresa ATECNOMED - ASSISTENCIA E

COM DE PRODUTOS HOSPITAL, com fundamento no item 8.2. I e 6.3 do Edital,

considerando que o produto ofertado não possui todas as características do objeto descrito

pelo setor solicitante (Edital), especificamente quanto ao material utilizado para a fabricação,

pois o solicitado é silicone grau farmacêutico e o ofertado é em PVC.

 

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

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

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA
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Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

NAIARA FERREIRA LIMA

Membro Equipe Apoio

 

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

31.230.522/0001-03 ANA CAROLINA A DE A RUELLA

13.977.860/0001-21 ATECNOMED - ASSIST E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES

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

15.335.703/0001-48 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC
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