
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 1541)

 

     às 15:00:30 horas do dia 03/09/2018 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 1541 - 2018/Pe 068/18 que tem por objeto Aquisição de insumos para

atender as necessidades da Farmácia de Insumos e Medicamentos Especiais da SMS 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) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de insulina 4 mm de comprimento e calibre

32 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel no mínimo trifacetado e siliconizado, atóxica,

esterilizada, cone externo do conjunto com rosca, com protetor interno e externo de agulha,

adaptação e fixação segura na caneta, lacre na base do cone. Compatível com todos os

sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no mercado. Acondicionada em caixa com

100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Lote (2) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de insulina 6 mm de comprimento e calibre

(0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, atóxica,

esterilizada, cone externo do conjunto com rosca, com protetor interno e externo de agulha,

adaptação e fixação segura na caneta, lacre na base do cone. Compatível com todos os

sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no mercado. Acondicionada em caixa com

100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/09/2018 13:56:53:089 R M HOSPITALAR LTDA  R$ 560.000,00

31/08/2018 16:19:22:243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 518.400,00

03/09/2018 10:25:09:112 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 368.000,00

27/08/2018 09:47:58:368 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 400.000,00

03/09/2018 12:29:57:870 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 531.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2018 16:19:22:243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 777.600,00

03/09/2018 10:25:09:112 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 552.000,00
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Lote (3) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de insulina 8 mm de comprimento e calibre

(0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, atóxica,

esterilizada, cone  externo do conjunto  com  rosca,  com  protetor  interno e externo de

agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na base do cone. Compatível com

todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no mercado. Acondicionada em

caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Lote (4) - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL, esteril, atóxico, apirogênico, com lanceta

perfurante com tampa protetora para conexão ao recipiente de solução, respiro de ar com

filtro bacteriológico, câmara flexível para visualização do gotejamento, extensão em PVC

azul ou lilás para prevenção de conexão acidental com acesso venoso, com no mínimo 1,50

metro, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão. Embalado

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

Lote (5) - FRASCO NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO ENTERAL UNI. COM 500,00 ML, para

alimentação líquida, não estéril, atóxico, transparente, com capacidade para 500 ml, isento

de impurezas; graduado de 50 em 50 ml, subdivididos de 10 em 10, com dispositivo para

fixação em suporte; tampa rosqueável com trava de proteção; rótulo adesivo com todas as

informações exigidas pela ANVISA.  Embalado individualmente. Com registro na

ANVISA/MS.

27/08/2018 09:47:58:368 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 600.000,00

03/09/2018 12:29:57:870 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 797.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/09/2018 13:56:53:089 R M HOSPITALAR LTDA  R$ 280.000,00

31/08/2018 16:19:22:243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 259.200,00

03/09/2018 10:25:09:112 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 184.000,00

27/08/2018 09:47:58:368 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 200.000,00

03/09/2018 12:29:57:870 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 347.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2018 16:19:22:243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 114.000,00

03/09/2018 10:25:09:112 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 126.000,00

28/08/2018 08:49:04:496 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A
SAUDE  R$ 120.000,00

03/09/2018 08:32:54:798 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME  R$ 216.000,00

31/08/2018 16:31:05:511 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 118.800,00

03/09/2018 12:29:57:870 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 117.000,00

03/09/2018 13:46:28:341 BML HOSPITALAR LTDA  R$ 385.920,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2018 16:19:22:243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 84.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de insulina 4 mm de comprimento e calibre

32 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel no mínimo trifacetado e siliconizado, atóxica,

esterilizada, cone externo do conjunto com rosca, com protetor interno e externo de agulha,

adaptação e fixação segura na caneta, lacre na base do cone. Compatível com todos os

sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no mercado. Acondicionada em caixa com

100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Lote (2) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de insulina 6 mm de comprimento e calibre

(0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, atóxica,

esterilizada, cone externo do conjunto com rosca, com protetor interno e externo de agulha,

adaptação e fixação segura na caneta, lacre na base do cone. Compatível com todos os

sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no mercado. Acondicionada em caixa com

100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Lote (3) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta de insulina 8 mm de comprimento e calibre

(0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, atóxica,

esterilizada, cone  externo do conjunto  com  rosca,  com  protetor  interno e externo de

agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na base do cone. Compatível com

todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no mercado. Acondicionada em

caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

03/09/2018 10:25:09:112 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 84.000,00

31/08/2018 16:31:05:511 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 86.400,00

03/09/2018 12:29:57:870 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 198.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2018 15:16:01:683 R M HOSPITALAR LTDA  R$ 240.000,00

03/09/2018 15:15:47:399 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 250.000,00

03/09/2018 15:15:58:694 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 269.999,99

03/09/2018 15:15:44:398 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 276.000,00

03/09/2018 15:09:16:823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 366.999,90

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2018 15:23:46:332 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 369.000,00

03/09/2018 15:16:22:539 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 399.999,99

03/09/2018 15:16:33:528 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 414.000,00

03/09/2018 15:13:25:862 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 550.890,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (4) - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL, esteril, atóxico, apirogênico, com lanceta

perfurante com tampa protetora para conexão ao recipiente de solução, respiro de ar com

filtro bacteriológico, câmara flexível para visualização do gotejamento, extensão em PVC

azul ou lilás para prevenção de conexão acidental com acesso venoso, com no mínimo 1,50

metro, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão. Embalado

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

Lote (5) - FRASCO NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO ENTERAL UNI. COM 500,00 ML, para

alimentação líquida, não estéril, atóxico, transparente, com capacidade para 500 ml, isento

de impurezas; graduado de 50 em 50 ml, subdivididos de 10 em 10, com dispositivo para

fixação em suporte; tampa rosqueável com trava de proteção; rótulo adesivo com todas as

informações exigidas pela ANVISA.  Embalado individualmente. Com registro na

ANVISA/MS.

 

    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:

 

03/09/2018 15:14:15:965 R M HOSPITALAR LTDA  R$ 160.000,00

03/09/2018 15:13:00:571 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 170.000,00

03/09/2018 15:12:37:151 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 179.999,99

03/09/2018 15:13:57:198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 182.999,00

03/09/2018 15:09:19:813 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 182.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2018 15:13:50:544 BML HOSPITALAR LTDA  R$ 79.999,99

03/09/2018 15:13:41:665 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 80.000,00

03/09/2018 15:13:43:876 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 86.999,99

03/09/2018 15:11:49:125 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME  R$ 108.200,00

03/09/2018 15:05:35:345 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 113.999,00

31/08/2018 16:19:22:243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 114.000,00

28/08/2018 08:49:04:496 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A
SAUDE  R$ 120.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2018 15:14:38:529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 78.999,00

03/09/2018 15:06:50:286 CM HOSPITALAR S.A.  R$ 79.000,00

03/09/2018 10:25:09:112 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES
EIRELI E  R$ 84.000,00

03/09/2018 12:29:57:870 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 198.000,00
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    No dia 03/09/2018, às 15:22:32 horas, no lote (1) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 4 mm de comprimento e calibre 32 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel no

mínimo trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone externo do conjunto com rosca,

com protetor interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2018, às 16:18:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2018, às 16:18:25 horas, no lote (1) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 4 mm de comprimento e calibre 32 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel no

mínimo trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone externo do conjunto com rosca,

com protetor interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 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 19/09/2018, às 10:22:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2018, às 10:22:03 horas, no lote (1) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 4 mm de comprimento e calibre 32 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel no

mínimo trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone externo do conjunto com rosca,

com protetor interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 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 19/09/2018, às 10:22:03 horas, no lote (1) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 4 mm de comprimento e calibre 32 G, hipodérmica, em aço inox, com bisel no

mínimo trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone externo do conjunto com rosca,

com protetor interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R M

HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 240.000,00.

 

    No dia 03/09/2018, às 15:25:46 horas, no lote (2) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 6 mm de comprimento e calibre (0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com

bisel trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone externo do conjunto com rosca,
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com protetor interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2018, às 16:18:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2018, às 16:18:53 horas, no lote (2) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 6 mm de comprimento e calibre (0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com

bisel trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone externo do conjunto com rosca,

com protetor interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 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 19/09/2018, às 10:22:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2018, às 10:22:56 horas, no lote (2) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 6 mm de comprimento e calibre (0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com

bisel trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone externo do conjunto com rosca,

com protetor interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 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 19/09/2018, às 10:22:56 horas, no lote (2) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 6 mm de comprimento e calibre (0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com

bisel trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone externo do conjunto com rosca,

com protetor interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT H com o valor R$

360.000,00.

 

    No dia 03/09/2018, às 15:21:53 horas, no lote (3) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 8 mm de comprimento e calibre (0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com

bisel trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone  externo do conjunto  com  rosca,

com  protetor  interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no
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mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2018, às 16:19:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2018, às 16:19:09 horas, no lote (3) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 8 mm de comprimento e calibre (0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com

bisel trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone  externo do conjunto  com  rosca,

com  protetor  interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 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 19/09/2018, às 10:23:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2018, às 10:23:10 horas, no lote (3) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 8 mm de comprimento e calibre (0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com

bisel trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone  externo do conjunto  com  rosca,

com  protetor  interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. 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 19/09/2018, às 10:23:10 horas, no lote (3) - AGULHA DESCARTÁVEL para caneta

de insulina 8 mm de comprimento e calibre (0,25 mm) 31 G, hipodérmica, em aço inox, com

bisel trifacetado e siliconizado, atóxica, esterilizada, cone  externo do conjunto  com  rosca,

com  protetor  interno e externo de agulha, adaptação e fixação segura na caneta, lacre na

base do cone. Compatível com todos os sistemas de aplicação de insulinas disponíveis no

mercado. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS e BPF. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R M

HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 160.000,00.

 

    No dia 03/09/2018, às 15:21:44 horas, no lote (4) - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL,

esteril, atóxico, apirogênico, com lanceta perfurante com tampa protetora para conexão ao

recipiente de solução, respiro de ar com filtro bacteriológico, câmara flexível para

visualização do gotejamento, extensão em PVC azul ou lilás para prevenção de conexão

acidental com acesso venoso, com no mínimo 1,50 metro, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão. Embalado individualmente, com abertura

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

No dia 17/09/2018, às 16:19:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 17/09/2018, às 16:19:53 horas, no lote (4) - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL,

esteril, atóxico, apirogênico, com lanceta perfurante com tampa protetora para conexão ao

recipiente de solução, respiro de ar com filtro bacteriológico, câmara flexível para

visualização do gotejamento, extensão em PVC azul ou lilás para prevenção de conexão

acidental com acesso venoso, com no mínimo 1,50 metro, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão. 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

19/09/2018, às 10:23:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2018, às 10:23:22 horas, no lote (4) - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL,

esteril, atóxico, apirogênico, com lanceta perfurante com tampa protetora para conexão ao

recipiente de solução, respiro de ar com filtro bacteriológico, câmara flexível para

visualização do gotejamento, extensão em PVC azul ou lilás para prevenção de conexão

acidental com acesso venoso, com no mínimo 1,50 metro, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão. 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 19/09/2018, às 10:23:22 horas, no lote (4) - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL,

esteril, atóxico, apirogênico, com lanceta perfurante com tampa protetora para conexão ao

recipiente de solução, respiro de ar com filtro bacteriológico, câmara flexível para

visualização do gotejamento, extensão em PVC azul ou lilás para prevenção de conexão

acidental com acesso venoso, com no mínimo 1,50 metro, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão. 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 BML HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 76.800,00.

 

    No dia 03/09/2018, às 15:22:06 horas, no lote (5) - FRASCO NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO

ENTERAL UNI. COM 500,00 ML, para alimentação líquida, não estéril, atóxico,

transparente, com capacidade para 500 ml, isento de impurezas; graduado de 50 em 50 ml,

subdivididos de 10 em 10, com dispositivo para fixação em suporte; tampa rosqueável com

trava de proteção; rótulo adesivo com todas as informações exigidas pela ANVISA.

Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 17/09/2018, às 16:20:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2018, às 16:20:25 horas, no lote (5) - FRASCO NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO

ENTERAL UNI. COM 500,00 ML, para alimentação líquida, não estéril, atóxico,
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transparente, com capacidade para 500 ml, isento de impurezas; graduado de 50 em 50 ml,

subdivididos de 10 em 10, com dispositivo para fixação em suporte; tampa rosqueável com

trava de proteção; rótulo adesivo com todas as informações exigidas pela ANVISA.

Embalado 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 19/09/2018, às 10:23:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2018, às 10:23:34 horas, no lote (5) - FRASCO NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO

ENTERAL UNI. COM 500,00 ML, para alimentação líquida, não estéril, atóxico,

transparente, com capacidade para 500 ml, isento de impurezas; graduado de 50 em 50 ml,

subdivididos de 10 em 10, com dispositivo para fixação em suporte; tampa rosqueável com

trava de proteção; rótulo adesivo com todas as informações exigidas pela ANVISA.

Embalado 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 19/09/2018, às 10:23:34 horas, no lote (5) - FRASCO NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO

ENTERAL UNI. COM 500,00 ML, para alimentação líquida, não estéril, atóxico,

transparente, com capacidade para 500 ml, isento de impurezas; graduado de 50 em 50 ml,

subdivididos de 10 em 10, com dispositivo para fixação em suporte; tampa rosqueável com

trava de proteção; rótulo adesivo com todas as informações exigidas pela ANVISA.

Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

LTDA com o valor R$ 75.000,00.

 

    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:
07.955.424/0001-59 ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITALARES EIRELI E
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27.187.758/0001-37 BML HOSPITALAR LTDA

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR S.A.

03.596.923/0001-46 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME

05.343.029/0001-90 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT H

10.749.915/0001-58 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE

25.029.414/0001-74 R M HOSPITALAR LTDA

82.478.140/0001-34 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
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