
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 1501)

 

     às 09:05:09 horas do dia 21/09/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NUMERO

999, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). GILDEONE SILVERIO DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: Bee 1501 - 2018/Pe 082/18 que tem por objeto Aquisição de Insumos para

atender as necessidades das unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de

Goiânia pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN, espátula de madeira,

descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas, superfície

lisa, com rigidez compatível com a finalidade, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura

x 14 cm de comprimento. Embalado em pacote com 100 unidades.

Lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x

1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira

uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade,

antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12

unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:36:53:372 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 90.000,00

20/09/2018 17:10:19:835 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 25.000,00

20/09/2018 17:51:43:125 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 62.980,00

20/09/2018 17:39:46:824 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 16.732,00

20/09/2018 21:39:45:939 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 70.500,00

18/09/2018 15:25:38:317 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 63.920,00

18/09/2018 15:38:22:191 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:10:19:835 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 54.000,00

20/09/2018 17:51:43:125 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 89.280,00

20/09/2018 17:39:46:824 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 25.488,00
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Lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x

1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira

uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade,

antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12

unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR COM 250,0 ML, resistente, confeccionada

em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, bico reto, tampa com haste de fixação,

capacidade para 250 ml.

Lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

20/09/2018 21:39:45:939 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 36.000,00

18/09/2018 15:38:22:191 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:10:19:835 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 90.000,00

20/09/2018 17:51:43:125 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 188.700,00

20/09/2018 17:39:46:824 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 53.280,00

20/09/2018 21:39:45:939 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 60.000,00

18/09/2018 15:38:22:191 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 55.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:36:53:372 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 15.000,00

20/09/2018 17:51:43:125 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 11.200,00

20/09/2018 17:39:46:824 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 5.096,00

20/09/2018 21:39:45:939 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 21.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:24:21:359 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITA  R$ 450.000,00

17/09/2018 09:05:56:361 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  R$ 662.500,00

20/09/2018 16:49:02:626 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 442.500,00

20/09/2018 07:03:04:374 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 500.000,00

20/09/2018 18:11:07:918 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 555.000,00

18/09/2018 14:32:29:783 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 1.200.000,00

20/09/2018 15:01:17:632 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 100.000.000,00

20/09/2018 17:10:19:835 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.125.000,00

20/09/2018 17:51:43:125 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 29.700.000,00

19/09/2018 15:25:20:131 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 1.027.500,00
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Lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100%

algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS.

20/09/2018 17:39:46:824 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.215.000,00

20/09/2018 18:08:14:586 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 577.500,00

18/09/2018 15:38:22:191 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 555.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:22:15:244 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITA  R$ 400.000,00

17/09/2018 09:08:14:205 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  R$ 280.000,00

20/09/2018 16:50:18:952 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 196.000,00

20/09/2018 07:10:05:070 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 250.000,00

20/09/2018 18:16:07:602 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 232.000,00

18/09/2018 14:34:24:389 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 320.000,00

20/09/2018 15:02:23:761 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 100.000.000,00

20/09/2018 17:13:26:103 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 320.000,00

20/09/2018 17:54:54:134 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 10.560.000,00

19/09/2018 15:25:20:131 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 428.000,00

20/09/2018 17:42:50:702 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 504.000,00

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 1.400.000,00

20/09/2018 18:18:29:982 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 252.000,00

18/09/2018 15:43:48:967 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:22:15:244 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITA  R$ 178.500,00

17/09/2018 09:08:14:205 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  R$ 10.710,00

20/09/2018 16:50:18:952 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 94.860,00

20/09/2018 07:10:05:070 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 150.000,00

20/09/2018 18:16:07:602 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 116.025,00

18/09/2018 14:34:24:389 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 300.000,00

20/09/2018 17:13:26:103 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 255.000,00

20/09/2018 17:54:54:134 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 418.200,00

19/09/2018 15:25:20:131 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 237.150,00
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Lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo

Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre

de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com

registro ANVISA/MS.

Lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo

Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre

de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com

registro ANVISA/MS.

Lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido

Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral

livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades.

Com registro ANVISA/MS.

20/09/2018 17:42:50:702 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 40.800,00

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 510.000,00

20/09/2018 18:18:29:982 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 84.000,00

18/09/2018 15:43:48:967 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 93.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:13:26:103 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 500.000,00

20/09/2018 17:54:54:134 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 135.750,00

20/09/2018 17:42:50:702 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 88.200,00

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 7.500,00

20/09/2018 18:18:29:982 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 57.795,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:54:54:134 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 164.400,00

20/09/2018 17:42:50:702 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 78.720,00

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 8.400,00

20/09/2018 18:18:29:982 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 62.832,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:22:15:244 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITA  R$ 450.000,00

20/09/2018 07:10:05:070 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 400.000,00

20/09/2018 18:16:07:602 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 351.521,74

20/09/2018 17:13:26:103 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 700.000,00

20/09/2018 17:54:54:134 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 1.155.000,00

19/09/2018 15:25:20:131 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 507.600,00

20/09/2018 17:42:50:702 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 450.000,00

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 75.000,00

20/09/2018 18:18:29:982 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 482.150,00
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Lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável,

opaca, recortável, isenta de substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de

qualquer defeito, com fixação suave e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com

registro na ANVISA/MS.

Lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado

impermeável e outro absorvível, em papel ou similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca,

sem fenestra. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na

ANVISA//MS.

Lote (13) - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G,

descartável, em poliuretano, radiopaco, mono lúmen, termo-sensível e biocompatível, ponta

macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em J e dispositivo para a progressão

do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex Free.

Esterilizado. Embalagem kit individual. Tamanho: 22 GA x 10 cm. Com registro na ANVISA/

MS e BPF.

Lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico

atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado

individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para

descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um

conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:58:47:109 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 132.000,00

20/09/2018 17:44:18:525 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2018 14:37:14:703 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 50.000,00

20/09/2018 17:58:47:109 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 42.000,00

20/09/2018 17:44:18:525 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 12.720,00

13/09/2018 10:52:40:744 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP  R$ 48.000,00

18/09/2018 15:48:23:792 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:44:18:525 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 37.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:17:59:036 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 20.000,00

20/09/2018 17:58:47:109 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 8.800,00

20/09/2018 17:44:18:525 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.200,00
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resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853.

Capacidade útil de 07 litros.

Lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE

SEGURANÇA NR 25, em aço inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com

conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para

empunhadura e fixação, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com

identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de

segurança que recobre a agulha após utilização. Embalado individualmente, com abertura

asséptica. Em conformidade com a NR 32. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Lote (17) - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL-BOMBA DE INFUSÃO, estéril, para

infusão enteral, atóxico, apirogênico, com aproximadamente 2,40 m, com ponta perfurante

tipo universal, com filtro de ar bacteriológico, capa protetora, câmara de gotejamento flexível

transparente em PVC (20 gts/ml), tubo flexível em PVC na coloração azul ou lilás, pinça

corta fluxo do tipo rolete, intermediário por segmento de silicone, conector terminal com capa

protetora. Embalado individualmente e com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. O fornecedor deverá fornecer em regime de comodato, através de contrato e

de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia � a quantidade

de 30 (trinta) bombas de infusão, bem como capacitar as equipes das unidades que

receberão o equipamento quanto ao manejo e oferecer manutenção preventiva/ corretiva.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril,

atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector em sistema fechado, com clamps não

removíveis; conector luer lock na parte distal e conector valvulado com sistema fechado de

pressão positiva na parte proximal; conector em policarbonato transparente. Não utiliza

agulhas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:38:22:698 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 15.000,00

20/09/2018 17:17:59:036 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 7.000,00

20/09/2018 17:58:47:109 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 250.000,00

20/09/2018 17:44:18:525 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 4.100,40

18/09/2018 15:48:23:792 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:19:19:624 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 88.000,00

20/09/2018 17:46:26:324 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 13.500,00

13/09/2018 10:56:01:146 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP  R$ 62.500,00

17/09/2018 09:22:01:018 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO
EIRELI  R$ 19.000,00

18/09/2018 15:52:47:237 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 30.000,00
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Lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0  AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro

2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm

aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura

asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro

ANVISA/MS e BPF.

Lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6�0, AGULHA 1/2� CIRCULAR, não

absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2

circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica.

Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc.  Com registro ANVISA/MS e BPF.

Lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não

tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com

gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de

manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm

de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com

bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na

ANVISA/ MS.

Lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:28:41:056 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 100.000,00

18/09/2018 15:52:47:237 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2018 14:38:20:789 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA -
EPP  R$ 3.231,36

20/09/2018 17:18:20:745 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 2.448,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:46:26:324 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 11.423,04

19/09/2018 14:38:20:789 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA -
EPP  R$ 21.437,76

20/09/2018 17:18:20:745 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 15.468,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2018 14:38:51:296 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 100.000,00

19/09/2018 15:11:57:777 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME  R$ 165.000,00

20/09/2018 17:22:37:365 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 500.000,00

20/09/2018 18:03:23:600 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 325.000,00

20/09/2018 17:48:13:396 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 95.000,00

13/09/2018 10:58:56:292 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP  R$ 350.000,00
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algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos,

sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a

assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/

MS.

Lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em

algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos,

sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a

assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/

MS.

Lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em

algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos,

sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a

assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/

MS.

Lote (25) - SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,5 SEM BALÃO, estéril, descartável, em PVC e

silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com

marcadores de graduação em centímetros. Embalada individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10, longa, estéril, descartável, confeccionada em

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:22:37:365 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 5.400,00

20/09/2018 18:03:23:600 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 9.450,00

20/09/2018 17:48:13:396 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.765,60

20/09/2018 21:52:42:128 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 7.200,00

18/09/2018 15:58:10:737 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:22:37:365 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 5.000,00

20/09/2018 18:03:23:600 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 5.005,00

20/09/2018 17:48:13:396 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.991,60

20/09/2018 21:52:42:128 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 5.200,00

18/09/2018 15:58:10:737 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 18:03:23:600 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 8.775,00

20/09/2018 17:48:13:396 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.478,80

20/09/2018 21:52:42:128 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 6.500,00

18/09/2018 15:58:10:737 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 5.000,00
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PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico

com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos;

extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril, descartável, confeccionada em

PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico

com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos;

extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar,

com visor de cristal líquido, fácil visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de

medição de no máximo 1 (um) minuto, faixa de medição aproximada de 32º C a 42º C,

precisão com variação aproximada de 0,1º C, memória da última medição, sinais sonoros,

desligamento automático, com bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá

apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN, espátula de madeira,

descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas, superfície

lisa, com rigidez compatível com a finalidade, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura

x 14 cm de comprimento. Embalado em pacote com 100 unidades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:50:52:696 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:50:52:696 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.640,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/09/2018 17:28:02:548 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 12.000,00

20/09/2018 18:05:21:720 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 40.000,00

20/09/2018 17:50:52:696 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 6.210,00

18/09/2018 16:08:48:014 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 09:25:48:605 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 15.999,99

21/09/2018 09:25:44:671 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 16.000,00

21/09/2018 09:19:29:893 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 16.450,00
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Lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x

1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira

uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade,

antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12

unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x

1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira

uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade,

antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12

unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR COM 250,0 ML, resistente, confeccionada

em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, bico reto, tampa com haste de fixação,

capacidade para 250 ml.

Lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

18/09/2018 15:38:22:191 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 25.000,00

21/09/2018 09:07:58:677 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 25.192,00

21/09/2018 09:08:42:867 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 32.900,00

20/09/2018 21:39:45:939 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 70.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 09:40:55:200 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 22.411,99

21/09/2018 09:40:36:020 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 22.412,00

21/09/2018 09:40:55:073 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 22.413,00

21/09/2018 09:16:20:382 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 35.711,99

21/09/2018 09:09:09:818 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 35.712,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 09:32:40:619 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 47.699,99

21/09/2018 09:32:13:620 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 47.700,00

21/09/2018 09:26:52:755 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 49.400,00

21/09/2018 09:25:21:644 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 50.499,94

21/09/2018 09:10:18:949 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 75.480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 09:42:19:081 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 4.778,99

21/09/2018 09:41:20:835 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 4.779,00

21/09/2018 09:39:18:301 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 6.999,99

21/09/2018 09:09:03:010 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.000,00
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defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100%

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 09:36:36:374 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 352.000,00

21/09/2018 09:31:15:459 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 369.999,99

21/09/2018 09:25:15:814 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 405.000,00

21/09/2018 09:20:14:195 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  R$ 420.187,50

20/09/2018 17:24:21:359 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITA  R$ 450.000,00

21/09/2018 09:09:22:895 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 487.500,00

21/09/2018 09:18:04:100 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 509.780,00

21/09/2018 09:10:44:810 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 510.000,00

18/09/2018 15:38:22:191 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 555.000,00

20/09/2018 18:11:07:918 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 555.000,00

21/09/2018 09:14:19:896 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 682.500,00

20/09/2018 17:39:46:824 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.215.000,00

21/09/2018 09:13:19:438 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 11.880.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 09:28:32:870 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 156.999,98

21/09/2018 09:28:30:390 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 157.000,00

21/09/2018 09:23:07:230 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 163.800,00

21/09/2018 09:20:58:298 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 178.999,00

21/09/2018 09:21:42:260 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 180.000,01

21/09/2018 09:16:56:321 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  R$ 189.000,00

21/09/2018 09:10:08:825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 212.000,00

21/09/2018 09:18:22:888 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 225.890,00

21/09/2018 09:11:06:415 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 226.000,00

20/09/2018 18:16:07:602 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 232.000,00

21/09/2018 09:16:58:809 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 284.000,00

21/09/2018 09:19:40:862 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 399.999,99

20/09/2018 17:22:15:244 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITA  R$ 400.000,00

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 1.400.000,00
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algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS.

Lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo

Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre

de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com

registro ANVISA/MS.

Lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo

Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre

de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com

registro ANVISA/MS.

Data-Hora Fornecedor Lance

17/09/2018 09:08:14:205 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  R$ 10.710,00

20/09/2018 17:42:50:702 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 40.800,00

21/09/2018 09:11:35:615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 70.000,00

21/09/2018 09:23:39:407 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 82.500,00

21/09/2018 09:22:41:650 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 82.999,98

21/09/2018 09:19:11:620 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.  R$ 86.700,00

18/09/2018 15:43:48:967 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 93.000,00

20/09/2018 18:16:07:602 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 116.025,00

21/09/2018 09:18:45:769 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 156.880,00

21/09/2018 09:17:49:959 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 157.845,00

20/09/2018 17:22:15:244 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITA  R$ 178.500,00

20/09/2018 17:54:54:134 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 418.200,00

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 510.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 7.500,00

21/09/2018 09:18:45:714 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 48.885,00

21/09/2018 09:17:42:924 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 54.300,00

21/09/2018 09:43:35:833 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 88.075,98

21/09/2018 09:43:34:597 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 88.076,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 8.400,00

21/09/2018 09:26:24:055 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 60.000,00

21/09/2018 09:23:29:363 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 62.800,00

21/09/2018 09:19:50:403 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 65.760,00
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Lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido

Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral

livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades.

Com registro ANVISA/MS.

Lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável,

opaca, recortável, isenta de substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de

qualquer defeito, com fixação suave e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com

registro na ANVISA/MS.

Lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado

impermeável e outro absorvível, em papel ou similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca,

sem fenestra. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na

ANVISA//MS.

Lote (13) - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G,

descartável, em poliuretano, radiopaco, mono lúmen, termo-sensível e biocompatível, ponta

macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em J e dispositivo para a progressão

do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex Free.

Esterilizado. Embalagem kit individual. Tamanho: 22 GA x 10 cm. Com registro na ANVISA/

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2018 21:48:32:147 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 75.000,00

21/09/2018 09:34:39:163 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 281.000,00

21/09/2018 09:34:11:577 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 282.000,00

21/09/2018 09:29:27:024 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 283.999,97

21/09/2018 09:22:14:233 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 338.300,00

21/09/2018 09:19:46:564 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 338.400,00

21/09/2018 09:13:04:116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 405.450,00

20/09/2018 17:22:15:244 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITA  R$ 450.000,00

21/09/2018 09:21:46:279 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 462.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2018 17:44:18:525 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.400,00

21/09/2018 09:35:38:448 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 52.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:00:05:162 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 11.650,00

21/09/2018 09:59:40:596 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 11.700,00

21/09/2018 09:52:58:484 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP  R$ 12.199,89

21/09/2018 09:38:15:331 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 16.800,00

21/09/2018 09:38:52:810 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 40.000,00
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MS e BPF.

Lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico

atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado

individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para

descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um

conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico

resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853.

Capacidade útil de 07 litros.

Lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE

SEGURANÇA NR 25, em aço inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com

conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para

empunhadura e fixação, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com

identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de

segurança que recobre a agulha após utilização. Embalado individualmente, com abertura

asséptica. Em conformidade com a NR 32. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Lote (17) - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL-BOMBA DE INFUSÃO, estéril, para

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2018 17:44:18:525 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 37.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2018 17:44:18:525 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.200,00

21/09/2018 09:40:10:724 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 3.520,00

21/09/2018 09:37:46:042 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 8.799,97

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:13:15:777 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 1.896,00

21/09/2018 10:02:41:069 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.796,97

21/09/2018 10:02:38:300 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.797,00

21/09/2018 09:42:51:014 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 4.080,00

21/09/2018 09:37:47:645 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 6.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:02:19:169 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 12.800,00

21/09/2018 09:54:53:268 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO
EIRELI  R$ 12.825,00

21/09/2018 09:59:31:614 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP  R$ 29.999,99

18/09/2018 15:52:47:237 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 30.000,00

21/09/2018 09:58:31:022 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 62.499,99

21/12/2018 Página 14 de 60



infusão enteral, atóxico, apirogênico, com aproximadamente 2,40 m, com ponta perfurante

tipo universal, com filtro de ar bacteriológico, capa protetora, câmara de gotejamento flexível

transparente em PVC (20 gts/ml), tubo flexível em PVC na coloração azul ou lilás, pinça

corta fluxo do tipo rolete, intermediário por segmento de silicone, conector terminal com capa

protetora. Embalado individualmente e com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. O fornecedor deverá fornecer em regime de comodato, através de contrato e

de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia � a quantidade

de 30 (trinta) bombas de infusão, bem como capacitar as equipes das unidades que

receberão o equipamento quanto ao manejo e oferecer manutenção preventiva/ corretiva.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril,

atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector em sistema fechado, com clamps não

removíveis; conector luer lock na parte distal e conector valvulado com sistema fechado de

pressão positiva na parte proximal; conector em policarbonato transparente. Não utiliza

agulhas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS.

Lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0  AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro

2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm

aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura

asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro

ANVISA/MS e BPF.

Lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6�0, AGULHA 1/2� CIRCULAR, não

absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2

circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica.

Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc.  Com registro ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:00:26:102 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 4.950,00

20/09/2018 17:28:41:056 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:14:52:315 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA -
EPP  R$ 1.700,00

21/09/2018 10:14:40:144 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 1.799,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:15:21:457 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 10.440,00

21/09/2018 10:14:08:592 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 10.445,00

21/09/2018 10:11:22:598 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA -
EPP  R$ 10.718,88
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Lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não

tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com

gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de

manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm

de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com

bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na

ANVISA/ MS.

Lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em

algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos,

sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a

assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/

MS.

Lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em

algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos,

sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a

assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/

MS.

Lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:17:55:624 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 91.974,00

21/09/2018 10:17:36:391 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 91.975,00

21/09/2018 10:15:39:524 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME  R$ 91.980,00

21/09/2018 10:18:07:255 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 123.998,75

21/09/2018 10:18:05:893 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP  R$ 123.998,77

21/09/2018 09:51:43:696 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 130.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:23:00:774 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.386,99

21/09/2018 10:22:59:014 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.387,00

21/09/2018 10:15:51:684 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 2.390,00

21/09/2018 09:52:51:852 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 3.780,00

20/09/2018 21:52:42:128 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 7.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:19:26:907 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 1.350,00

21/09/2018 10:23:38:677 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.866,98

21/09/2018 10:23:36:768 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.867,00

21/09/2018 10:04:28:805 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 2.002,00

20/09/2018 21:52:42:128 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 5.200,00

21/12/2018 Página 16 de 60



algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos,

sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a

assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/

MS.

Lote (25) - SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,5 SEM BALÃO, estéril, descartável, em PVC e

silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com

marcadores de graduação em centímetros. Embalada individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10, longa, estéril, descartável, confeccionada em

PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico

com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos;

extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril, descartável, confeccionada em

PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico

com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos;

extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar,

com visor de cristal líquido, fácil visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de

medição de no máximo 1 (um) minuto, faixa de medição aproximada de 32º C a 42º C,

precisão com variação aproximada de 0,1º C, memória da última medição, sinais sonoros,

desligamento automático, com bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá

apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2018 10:39:05:738 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 3.280,00

21/09/2018 10:38:42:208 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.289,00

21/09/2018 10:04:51:686 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 3.510,00

20/09/2018 21:52:42:128 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME  R$ 6.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2018 17:50:52:696 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/09/2018 17:50:52:696 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 21/09/2018, às 09:27:26 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT

COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas,

bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade,

medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em

pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

13/12/2018, às 10:30:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:30:06 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT

COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas,

bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade,

medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em

pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:10:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:10:07 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT

COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas,

bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade,

medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em

pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:10:07 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT

COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas,

bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade,

medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em

pacote com 100 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor

R$ 12.784,00.

21/09/2018 10:37:29:649 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME  R$ 4.625,00

21/09/2018 10:37:15:828 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 4.629,00

21/09/2018 10:17:59:747 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 5.999,98

21/09/2018 10:07:34:524 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP  R$ 16.000,00

21/12/2018 Página 18 de 60



 

    No dia 21/09/2018, às 09:44:17 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 16:48:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 16:48:03 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a

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

coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN

IMPORTADORA LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:30:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:30:50 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:10:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:10:21 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:10:21 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,
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mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX

COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 22.158,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 09:34:10 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 16:48:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 16:48:14 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a

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

coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN

IMPORTADORA LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:31:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:31:14 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:10:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:10:40 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:10:40 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT
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COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com

fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das

faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX

COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 47.700,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 09:46:41 horas, no lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR

COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo,

bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:31:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:31:44 horas, no lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR

COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo,

bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 21/12/2018, às 11:10:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:10:56 horas, no lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR

COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo,

bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:10:56 horas, no lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR

COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo,

bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERNATIVA COMERCIAL

CIENTIFICA LTDA-EPP com o valor R$ 4.480,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 09:45:10 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

13/12/2018, às 09:47:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:47:15 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,
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confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP. No dia 13/12/2018, às 09:47:27 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:47:27 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 13/12/2018, às

09:47:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:47:42 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.. No dia 13/12/2018, às 09:48:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:48:03 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI. No dia 13/12/2018, às 09:49:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:49:13 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,
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confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA. No dia

13/12/2018, às 09:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:49:25 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/12/2018,

às 09:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:49:43 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 09:49:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:49:59 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO. No dia

13/12/2018, às 09:50:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:50:10 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,
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confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às

09:50:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:50:25 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 20/12/2018,

às 10:25:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 10:25:31 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:11:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:11:10 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:11:10 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,
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medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa CM HOSPITALAR S.A. com o valor R$ 652.500,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 09:30:33 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

13/12/2018, às 09:56:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:16 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 13/12/2018, às

09:56:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:27 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP. No dia 13/12/2018, às 09:56:37 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:37 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às
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09:56:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:47 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP. No dia 13/12/2018, às

09:56:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:55 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.. No dia 13/12/2018, às 09:57:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:03 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI. No dia 13/12/2018, às 09:57:12

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:12 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/12/2018,
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às 09:57:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:19 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 09:57:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:26 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO. No dia

13/12/2018, às 09:57:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:44 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 20/12/2018,

às 10:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 10:26:02 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:11:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 21/12/2018, às 11:11:47 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:11:47 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente.

Com registro na ANVISA/MS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa CM HOSPITALAR S.A. com o valor R$ 274.000,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 09:31:14 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/09/2018, às 09:30:12 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2018, às 09:30:12 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE

DROGAS EIRELI. No dia 02/10/2018, às 09:34:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/10/2018, às 09:34:24 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas
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bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassif icou o fornecedor: MED FORT

MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 04/10/2018, às 08:33:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2018, às 08:33:03 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 10:01:47 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:01:47 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL

LTDA EPP. No dia 13/12/2018, às 10:01:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:01:54 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: EFETIVE PRODUTOS

MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 13/12/2018, às 10:02:01 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:02:01 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT
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COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: NACIONAL COMERCIAL

HOSPITALAR S.A.. No dia 13/12/2018, às 10:02:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:02:08 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: E-BOX COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 10:02:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:02:14 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 13/12/2018, às 10:02:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:02:21 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA

SAUDE LTDA ME. No dia 20/12/2018, às 10:26:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/12/2018, às 10:26:37 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer

técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:12:14 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:12:14 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com

elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada,

enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas

individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CM HOSPITALAR S.A.

com o valor R$ 151.215,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 09:45:49 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 10:52:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 10:52:34 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
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GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN IMPORTADORA

LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:07:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:07:07 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 10:07:14 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:07:14 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIAL

CIENTIFICA LTDA-EPP. No dia 19/12/2018, às 15:02:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 15:02:15 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: EFETIVE PRODUTOS

MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 20/12/2018, às 10:27:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 10:27:17 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico

favorável. No dia 21/12/2018, às 11:12:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:12:33 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e
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reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:12:33 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS

E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 49.590,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 09:28:50 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 10:54:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 10:54:06 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN IMPORTADORA

LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:12:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:12:41 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 20/12/2018, às 10:27:48 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 10:27:48 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico
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favorável. No dia 21/12/2018, às 11:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:12:48 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:12:48 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX

COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com

gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS

E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 58.080,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 09:45:31 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 10:55:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 10:55:29 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a

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

coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN

IMPORTADORA LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:16:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:16:40 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a

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

coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ORTOM

INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP. No dia 13/12/2018, às 10:16:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 13/12/2018, às 10:16:50 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a

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

coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 19/12/2018, às 15:02:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 15:02:53 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a

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

coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: EFETIVE

PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 19/12/2018, às 16:06:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 16:06:06 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/12/2018, às 10:28:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 10:28:22 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:13:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:13:04 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.
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    No dia 21/12/2018, às 11:13:04 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M

CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada

com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas

individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE

PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 283.500,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:03:01 horas, no lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA

DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de

substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave

e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:32:36 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:32:36 horas, no lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA

DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de

substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave

e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer

técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:18:31 horas, no lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA

DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de

substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave

e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:18:31 horas, no lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA

DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de

substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave

e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT

MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:02:32 horas, no lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM

DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou

similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem fenestra. Embalado individualmente em

papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA//MS. -  a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:33:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:33:14 horas, no lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM

DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou

similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem fenestra. Embalado individualmente em

papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA//MS. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 21/12/2018, às 11:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:18:45 horas, no lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM

DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou

similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem fenestra. Embalado individualmente em

papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA//MS. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:18:45 horas, no lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM

DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou

similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem fenestra. Embalado individualmente em

papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA//MS. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 11.640,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:01:13 horas, no lote (13) - CATETER INTRAVENOSO

CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G, descartável, em poliuretano, radiopaco, mono

lúmen, termo-sensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado

com ponta em J e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps

extras com aletas de fixação. Látex Free. Esterilizado. Embalagem kit individual. Tamanho:

22 GA x 10 cm. Com registro na ANVISA/ MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:34:32 horas, no lote (13) - CATETER INTRAVENOSO

CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G, descartável, em poliuretano, radiopaco, mono

lúmen, termo-sensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado

com ponta em J e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps

extras com aletas de fixação. Látex Free. Esterilizado. Embalagem kit individual. Tamanho:

22 GA x 10 cm. Com registro na ANVISA/ MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: valor ofertado acima da média do estimado,

mesmo após nova cotação.
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    No dia 21/09/2018, às 09:49:37 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado,

resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça,

com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro

na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às

10:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:35:51 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado,

resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça,

com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro

na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 13/12/2018, às 10:36:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:36:01 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado,

resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça,

com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro

na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: CORREÇÃO. No dia 13/12/2018, às 10:36:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:36:29 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado,

resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça,

com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro

na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:18:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:18:58 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado,

resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça,

com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro

na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:18:58 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado,

resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça,

com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro

na ANVISA/MS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor

R$ 2.720,00.
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    No dia 21/09/2018, às 10:16:45 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL

PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes,

fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite

perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de

segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 11:44:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 11:44:54 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL

PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes,

fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite

perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de

segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. -  a situação do lote

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: E-BOX COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 10:37:21 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:37:21 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL

PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes,

fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite

perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de

segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 21/12/2018, às 11:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:07 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL

PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes,

fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite

perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de

segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:07 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL

PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes,

fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite

perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de

segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS
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MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 2.794,80.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:06:04 horas, no lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO

ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço

inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector

perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor

vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores,

descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após

utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR

32. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 13/12/2018, às 10:37:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:37:56 horas, no lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO

ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço

inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector

perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor

vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores,

descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após

utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR

32. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

21/12/2018, às 11:19:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:16 horas, no lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO

ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço

inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector

perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor

vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores,

descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após

utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR

32. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de

recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:16 horas, no lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO

ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço

inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector

perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor

vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores,

descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após
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utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR

32. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 12.750,00.

 

    No lote (17) - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL-BOMBA DE INFUSÃO, estéril, para

infusão enteral, atóxico, apirogênico, com aproximadamente 2,40 m, com ponta perfurante

tipo universal, com filtro de ar bacteriológico, capa protetora, câmara de gotejamento flexível

transparente em PVC (20 gts/ml), tubo flexível em PVC na coloração azul ou lilás, pinça

corta fluxo do tipo rolete, intermediário por segmento de silicone, conector terminal com capa

protetora. Embalado individualmente e com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. O fornecedor deverá fornecer em regime de comodato, através de contrato e

de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia � a quantidade

de 30 (trinta) bombas de infusão, bem como capacitar as equipes das unidades que

receberão o equipamento quanto ao manejo e oferecer manutenção preventiva/ corretiva. -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:06:39 horas, no lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO

POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector

em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e

conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em

policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 13/12/2018, às 10:38:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:38:27 horas, no lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO

POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector

em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e

conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em

policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

21/12/2018, às 11:19:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:29 horas, no lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO

POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector

em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e

conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em

policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
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O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de

recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:29 horas, no lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO

POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector

em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e

conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em

policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/ MS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -

ME com o valor R$ 3.200,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:21:36 horas, no lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT

CROMADO 2,0  AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho

aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura

½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário

de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:39:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:39:11 horas, no lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT

CROMADO 2,0  AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho

aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura

½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário

de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

21/12/2018, às 11:19:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:40 horas, no lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT

CROMADO 2,0  AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho

aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura

½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário

de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem

intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:40 horas, no lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT

CROMADO 2,0  AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho

aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura

½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário

de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. -  pelo critério de menor preço,  foi
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adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E

ORTOPEDICOS LTDA - EPP com o valor R$ 1.693,20.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:17:34 horas, no lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO

6�0, AGULHA 1/2� CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com

aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente,

com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc.  Com

registro ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

13/12/2018, às 10:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:39:40 horas, no lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO

6�0, AGULHA 1/2� CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com

aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente,

com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc.  Com

registro ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às

11:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:54 horas, no lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO

6�0, AGULHA 1/2� CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com

aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente,

com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc.  Com

registro ANVISA/MS e BPF. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:19:54 horas, no lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO

6�0, AGULHA 1/2� CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com

aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente,

com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc.  Com

registro ANVISA/MS e BPF. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA com o valor R$ 10.405,92.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:20:45 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM

ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de

polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com

elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a

superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura;

sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em

pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:24:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:24:42 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM

ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de

polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com

elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a

superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura;

sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em

pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA

SAUDE LTDA ME. No dia 20/12/2018, às 10:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 10:30:13 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM

ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de

polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com

elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a

superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura;

sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em

pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico

favorável. No dia 21/12/2018, às 11:26:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:26:56 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM

ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de

polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com

elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a

superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura;

sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em

pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:26:56 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM

ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de

polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com

elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a

superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura;

sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em
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pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS

E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 90.000,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:29:41 horas, no lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:40:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:40:50 horas, no lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 21/12/2018, às 11:27:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:06 horas, no lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:06 horas, no lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO-

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 2.386,80.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:24:44 horas, no lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:41:15 horas, no lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 21/12/2018, às 11:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:16 horas, no lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:16 horas, no lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 1.349,40.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:47:58 horas, no lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:42:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:42:32 horas, no lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 21/12/2018, às 11:27:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 21/12/2018, às 11:27:26 horas, no lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:26 horas, no lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA

ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas,

enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou

manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o

momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R$ 2.882,10.

 

    No lote (25) - SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,5 SEM BALÃO, estéril, descartável, em

PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e lisa,

com marcadores de graduação em centímetros. Embalada individualmente, com abertura

asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:36:38 horas, no lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10,

longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente,

maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de

rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta

arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às

10:42:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:42:48 horas, no lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10,

longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente,

maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de

rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta

arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:27:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:39 horas, no lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10,
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longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente,

maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de

rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta

arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:39 horas, no lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10,

longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente,

maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de

rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta

arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor

R$ 665,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:30:06 horas, no lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20,

longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente,

maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de

rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta

arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às

10:43:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:43:07 horas, no lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20,

longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente,

maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de

rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta

arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:27:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:49 horas, no lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20,

longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente,

maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de

rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta

arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.
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    No dia 21/12/2018, às 11:27:49 horas, no lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20,

longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente,

maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de

rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta

arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na

ANVISA/MS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor

R$ 3.640,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:38:39 horas, no lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL

TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil

visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um)

minuto, faixa de medição aproximada de 32º C a 42º C, precisão com variação aproximada

de 0,1º C, memória da última medição, sinais sonoros,  desligamento automático, com

bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em

português e registro de certificação no INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:43:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 10:43:23 horas, no lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL

TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil

visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um)

minuto, faixa de medição aproximada de 32º C a 42º C, precisão com variação aproximada

de 0,1º C, memória da última medição, sinais sonoros,  desligamento automático, com

bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em

português e registro de certificação no INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

21/12/2018, às 11:27:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:59 horas, no lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL

TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil

visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um)

minuto, faixa de medição aproximada de 32º C a 42º C, precisão com variação aproximada

de 0,1º C, memória da última medição, sinais sonoros,  desligamento automático, com

bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em

português e registro de certificação no INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem

intenção de recurso.

 

    No dia 21/12/2018, às 11:27:59 horas, no lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL
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TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil

visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um)

minuto, faixa de medição aproximada de 32º C a 42º C, precisão com variação aproximada

de 0,1º C, memória da última medição, sinais sonoros,  desligamento automático, com

bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em

português e registro de certificação no INMETRO. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da l ic i tação á empresa E-BOX COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI -  ME com o valor R$ 4.625,00.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:52:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (8) -

ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro

Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de

desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com

registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:54:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (9) -

ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro

Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de

desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com

registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

 

    No dia 21/09/2018, às 10:55:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (10) -

ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro

Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de

desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com

registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

 

    No dia 21/09/2018, às 11:44:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

- ME, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único,

para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um

conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico

resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853.

Capacidade útil de 07 litros. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

 

    No dia 21/09/2018, às 16:48:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (2) -
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ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de

comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme,

com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico.

Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

 

    No dia 21/09/2018, às 16:48:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (3) -

ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de

comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme,

com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico.

Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

 

    No dia 28/09/2018, às 09:30:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI, no

lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100%

algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

 

    No dia 02/10/2018, às 09:34:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no

sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente

em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi:

A pedido do próprio licitante.

 

    No dia 04/10/2018, às 08:33:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada

em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido

longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada

uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente
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em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi:

A pedido do próprio lcitante.

 

    No dia 13/12/2018, às 09:47:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, no lote (5)

- ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no

mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é

confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:47:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES

LTDA, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão

cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita

compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica),

isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de

comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O

motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:47:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., no

lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é

confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:48:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI, no

lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da
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desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é

confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:49:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITA, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em

fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal

que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

O motivo da desclassificação foi: Não cadastrou a marca na proposta eletrônica, conforme

subitem 6.1.4.

 

    No dia 13/12/2018, às 09:49:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100%

algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:49:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

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

lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é

confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:49:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES

DE PRODUTOS HO, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios

100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.
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O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:50:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

- ME, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão

cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita

compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica),

isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de

comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O

motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:50:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão

cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita

compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica),

isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de

comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O

motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES

LTDA, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão

cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita

compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica),

isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de

comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O

motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, no lote (6)

- ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no

mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da
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desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é

confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

- ME, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão

cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita

compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica),

isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de

comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O

motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-

EPP, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão

cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita

compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica),

isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de

comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O

motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:56:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., no

lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é

confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI, no

lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

21/12/2018 Página 55 de 60



desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é

confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100%

algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

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

lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com

no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão

adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento

em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é

confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:25 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES

DE PRODUTOS HO, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios

100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 09:57:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão

cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita

compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica),

isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de

comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O
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motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois

não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:01:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, no lote (7)

- ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru,

com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita

compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica),

isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de

comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com

registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não

atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:01:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES

LTDA, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios

100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: "

não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:02:00 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., no

lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100%

algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: "

não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:02:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

- ME, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios

100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.
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Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: "

não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:02:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios

100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: "

não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:02:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

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

lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100%

algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que

permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma

cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8

m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: "

não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:07:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada

em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m,

com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20

unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer

técnico: " não atende ao solicitado, pois não possui giro inglês na trama.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:07:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-

EPP, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em

tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com

lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20

unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer

técnico: " não atende ao solicitado, pois não possui giro inglês na trama.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:12:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO
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DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada

em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m,

com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20

unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer

técnico: " não atende ao solicitado, pois não possui giro inglês na trama.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:16:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, no lote

(10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo

Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre

de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com

registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não

atende ao solicitado, pois não é possui giro inglês na trama.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:16:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM  20,0 UN, confeccionada

em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m,

com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20

unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer

técnico: " não atende ao solicitado, pois não é possui giro inglês na trama.".

 

    No dia 13/12/2018, às 10:24:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

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

lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não

tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com

gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de

manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm

de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com

bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na

ANVISA/ MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao

solicitado, pois não possui elástico em toda sua volta.".

 

    No dia 19/12/2018, às 15:02:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES

LTDA, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM  20,0 UN, confeccionada em

tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com

lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20

unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: valor ofertado acima
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da média, e o licitante não negociou conforme contato telefônico com sr. Rafael.

 

    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.

 

GILDEONE SILVERIO DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

CLERLEIS RODRIGUES LOPES

Autoridade Competente

 

FABIANA FERNANDES MARTINS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.099.425/0001-16 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP

14.112.327/0001-60 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR S.A.

29.032.826/0001-14 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

01.417.694/0001-20 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

24.401.032/0001-67 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

10.335.819/0001-63 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.

12.606.382/0001-80 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO

23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

15.082.412/0001-95 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME

26.921.908/0001-21 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA

59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP

12.407.590/0001-50 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

03.596.923/0001-46 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME

13.008.903/0001-60 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP

52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

20.344.116/0001-55 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP

04.890.798/0001-45 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP

11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

64.533.797/0001-75 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
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