ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)
Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /
Nº Processo: 13.940.719-9)
Às 09:36:33 horas do dia 10/11/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,
bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa
Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
13.940.719-9 - 2016/012.2016 que tem por objeto Contratação de empresa para fornecer
materiais de consumo de saúde a fim de atender os setores de Saúde das Unidades geridas
pelo Departamento de Atendimento Socioeducativo DEASE.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor UNITÁRIO DO LOTE.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Abaixador de língua, TIPO: De madeira, descartável, uso adulto, com extremidade
arredondada, EMBALAGEM: Rotulada, lacrada, resistente e sem danos com no mínimo 100
unidades embaladas unitariamente, rotuladas com selagem eficiente que garanta
integridade até o momento de sua utilização. Trazer no rótulo dados de identificação,
condições de armazenamento, número do lote e data de validade, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: o prazo de validade deve ser no mínimo 2/3 do prazo de validade total, na
data do recebimento, UNID. DE MEDIDA: Embalagem
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 08:23:03:663 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Proposta
R$ 278,16

Lote (2) - Álcool, Gel, 70% V/V Antisséptico de mãos, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico,
glicerina e demais substâncias permitidas, SOLUBILIDADE: Total em água, COR: Incolor,
AROMA: Neutro, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO
LÍQUIDO: 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Frasco
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (3) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, De uso hospitalar, para fins de antissepsia da pele,
embalagem de 100mL. Rótulo contendo dados de identificação, lote, validade. No momento
da entrega deve possuir data de validade de no mínimo 90% do prazo total estipulado,
UNID. DE MEDIDA: Unidade
Data-Hora
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10/11/2016 08:23:03:663 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

R$ 17.561,00

Lote (4) - Algodão hidrófilo, Não estéril, purificado, sem grumos, COR: Branco,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Boa absorção, macio e inodoro, Rolo 500g,
acondicionado em embalagem original do fabricante, UNID. DE MEDIDA: Rolo
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 09:15:02:972 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Proposta
R$ 6.000,00

Lote (5) - Almotolia, Bico Reto Transparente, Material em polietileno atóxico, Tampa de
rosca bico curvo, CAPACIDADE: 250ml, COR: Transparente, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 08:23:03:663 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Proposta
R$ 210,08

Lote (6) - Coletor para material perfuro cortante, CAPACIDADE: Mínima de 13L, Papelão de
alta resistência, COMPONENTES: Alça dupla para transporte que possibilite o manuseio
seguro com apenas uma das mãos, devendo não interferir no uso normal; o bocal deverá
permitir a colocação do material utilizando apenas uma das mãos, sem contaminar a parte
externa do coletor ou usuário; o coletor deverá ser dotado de tampa com trava de segurança
para o fechamento do bocal, fácil e segura sem necessidade de materiais para fixação e
vedação. A tampa e a alça deverão ser parte integrante do coletor; o limite de enchimento
demarcado deverá ser com uma linha horizontal. O limite é de 70 a 75% da capacidade
total, Internamente deverá conter saco plástico para retenção de líquidos; superfície externa
deverá conter símbolo de material infectante na cor preta.
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (7) - Digluconato de clorexidina a 2%, Solução tópica almotolia 100ml, Antisséptico
tópico à base de clorexidina, em solução aquosa a 2%. Frasco de plástico não transparente,
com tampa, alça presa ao bico, que impeça vazamentos e evaporação e que não necessite
de material perfuro cortante para abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e
consequente contaminação do antisséptico. Rótulo contendo impressos em língua
portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação,
validade (RDC 199/2006), lote, autorização de funcionamento do fabricante (AFE), UNID.
DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 08:28:18:403 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Proposta
R$ 602,50

Lote (8) - Escova, Cervical, USO: Para exame preventivo de câncer de colo de útero,
embalada individualmente, constituída por um eixo central de metal ou outro material
apropriado à sua finalidade, com acabamento arredondado, isento de rebarbas, ou pontas,
Este eixo deverá ser fixado a um cabo plástico com diâmetro entre 0,3 e 0,4 mm,
Comprimento total da escova (escova + haste ou cabo) com no mínimo 150mm e máximo
de 200mm, As cerdas deverão ser em fio de nylon de 1ª qualidade, na cor branca
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translúcido, flexível, macias e uniformemente distribuídas, A parte ativa (escova) deverá ter
no mínimo 15mm de comprimento podendo ser cônica ou cilíndrica, Caixa com 100
unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (9) - Espéculo, Vaginal, estéril, lubrificado, pequeno, Modelo collins, fabricado em
poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo
borboleta, com elementos articulados, simétricos, com abertura e fechamento completo,
EMBALAGEM: Individual com selagem que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, permita a abertura e a transferência, com técnica asséptica, estéril e
embalado em papel grau cirúrgico, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, nº do lote, data de fabricação de validade e nº do registro na ANVISA, UNID.
DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 08:28:18:403 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Proposta
R$ 164,40

Lote (10) - Espéculo, Vaginal Estéril, Lubrificado, Médio, Modelo Collins, Fabricado em
Poliestireno Cristal, com bordas atraumáticas, com Parafuso Rosqueado e Rosca tipo
Borboleta, com Elementos Articulados, Simétricos, com Abertura e Fechamento Completos,
Embalagem Individual com Selagem Eficiente que Garanta a Integridade do Produto Até o
Momento de sua Utilização, Permita a Abertura e a Transferência, com Técnica Asséptica,
Estéril e Embalado em Papel Grau Cirúrgico, Trazendo Externamente os Dados de
Identificação, Procedência, nº do Lote, Data de Fabricação de Validade e nº do Registro na
ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 08:28:18:403 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Proposta
R$ 140,40

Lote (11) - Lençol, de papel descartável alvejado, DIMENSÃO: em bobina de 70cm x 50 m,
UNID. DE MEDIDA: Unitário, ROLO.
Data-Hora

Fornecedor

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
10/11/2016 08:43:01:866 WOODMED
HOSPITALA
28/10/2016 16:05:17:106 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Proposta
R$ 12,50
R$ 11.700,00

Lote (12) - Máscara, Cirúrgica, Descartável, COR: Branca, 100% polipropileno, Atóxico,
retenção bacteriológica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Produto de uso único, não
estéril, anti-alérgico, elástico, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA:
Caixa.
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (13) - Saco plástico, Lixo, USO: Acondicionamento de resíduos
hospitalares/infectantes, COR: Branco leitoso, CAPACIDADE: 40 litros, MEDIDA: 59 x 62cm,
FORMATO: Retangular, ESPESSURA: 0,05mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com
21/11/2016
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resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos
compatíveis e que não interfiram nas características de resistência e opacidade,
APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, CLASSE: II Tipo C, Embalagem com 50 unidades,
UNID. DE MEDIDA: Embalagem.
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (14) - Saco para coleta de lixo reciclável (papel/ papelão), cor azul, capacidade 100
litros, formando um lote de cor uniforme com o emprego de pigmentos e aditivos
compatíveis que não interfiram nas características da resistência e na opacidade, espessura
mínima de 4 micras na parede dupla, sem sanfona e com solda contínua homogênea e
uniforme no fundo. Embalagem com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Embalagem.
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (15) - Termômetro, Clínico digital destinando à verificação da temperatura do corpo
humano (partes do corpo: boca, axila e reto). Termômetro de temperatura máxima, ponta
(sensor) resistente à água; visor digital de aproximadamente 1,5cm (Comprimento) x 0,6cm
(Largura)de fácil visualização, com números grandes e nítidos, a unidade de medição é
graus Celsius (°C), com precisão decimal; deve resistir a processos de desinfecções
sucessivas a cada utilização; emite um sinal sonoro quando o aparelho está pronto para ser
utilizado e também quando a medição está concluída, deve emitir sinais sonoros (beeps)
diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril; função de
memória; acuracidade comprovada; desligamento automático; tomada de temperatura em
aproximadamente 60 a 90 segundos; bateria de longa duração inclusa; indicador de bateria
baixa, e duas baterias reservas, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS
09/11/2016 18:45:54:794 VIGILANTE
PARA DIA

Proposta
R$ 468,54

Lote (16) - Agulha hipodérmica, Com dispositivo de segurança, Estéril, Descartável,
TAMANHO: 25 x 0,7mm, Constituída por cânula de aço inox, sem costura ou solda,
siliconada, bisel trifacetado e isento de rebarbas, canhão colorido de acordo com o calibre
da agulha (preta) e que permita encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer
Lock e, protetor de plástico transparente que garante a observação e proteção da agulha
antes do uso. Possuir um protetor articulado pré-acoplado ao canhão, EMBALAGEM:
Individual com abertura asséptica, contendo externamente dados em língua portuguesa de
identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável
técnico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O acionamento do dispositivo de segurança
deve ser fácil, executável com uma única mão imediatamente após uso, fornecendo ativação
segura, confirmação audível de travamento. Esterilizado a óxido de etileno, UNID. DE
MEDIDA: Unitário
Data-Hora

21/11/2016

Fornecedor

Proposta
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10/11/2016 08:34:33:246 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

R$ 780,00

Lote (17) - Seringa, Descartável, Estéril, 10ml (sem agulha), MATERIAL: Em polipropileno,
com siliconização interna, cilindro com anel de retenção, bico tipo rosca (Luer-Lok), com
escala que permita leitura das graduações de 0,2ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O
prazo de validade que deve ser no mínimo 2/3 do prazo de validade total, na data do
recebimento. Trazer no rótulo dados de identificação, condições de armazenamento, número
do lote, data de validade e número de Registro no Ministério da Saúde, EMBALAGEM:
Caixa rotulada, lacrada, resistente e sem danos com 100 unidades embaladas unitariamente
esterilizadas, rotuladas com selagem eficiente que garanta sua esterilidade até o momento
de sua utilização e permita a abertura da embalagem unitária sem contaminação da seringa,
UNID. DE MEDIDA: Caixa
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (18) - Seringa descartável de 20mL luer lock, sem agulha, confeccionada em
polipropileno ou outro plástico, atóxico, apirogênico, íntegro, adequado e transparente que
permita a visualização nítida do fluído aspirado. Corpo cilíndrico reto, com acabamento
interno perfeito, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e
suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o
desprendimento do êmbolo do cilindro. Flange em formato adequado para servir de apoio
aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana.
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (19) - Iodopovidona (PVPI), Solução aquosa de povidine 10% com 1% de iodo livre
(polivinil pirrolidona iodo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas,
fungos e vírus. Indicado para lavagem e antissepsia das mãos, degermação da pele préoperatória e para demais procedimentos invasivos com risco de infecção. Não irritante à
pele e facilmente removível em água, EMBALAGEM: Frasco, 100ml, âmbar cuja tampa com
alça presa ao bico, que impeça vazamentos e evaporação e que não necessite de material
perfuro cortante para abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e conseqüente
contaminação do antisséptico, UNID. DE MEDIDA: Frasco
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (20) - Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Pequena,
MATERIAL: Látex de borracha natural, FORMATO: Anatômico, APRESENTAÇÃO: Não
estéril, superfície lisa, ambidestra, com pó bio-absorvível, punho com acabamento enrolado,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de furos, rasgos ou deformidades, EMBALAGEM:
Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa
Data-Hora

Fornecedor

DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS
09/11/2016 18:47:06:636 VIGILANTE
PARA DIA

Proposta
R$ 6.120,00

Lote (21) - Bandeja, Para curativo, De inox, MEDIDA: 42x30x4,5cm, UNID. DE MEDIDA:
Unitário
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Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (22) - Bolsa, Térmica em gel quente e fria, para aplicação de calor ou frio,a base de
carboximetilcelulose, agente anticoagulante e água deionizada,coberto por filme de
polietileno com camada de nylon e poliuretano na camada externa, atóxica, reutilizável,
flexível, moldando-se ao corpo. Pode ser resfriada no freezer, e mesmo mantido constante,
não congela. Pode ser aquecida em micro-ondas ou em água quente. Deve apresentar
superfície lisa, sem rebarbas ou furos, de fácil higienização. Tamanho médio de 30x15cm.
UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Abaixador de língua, TIPO: De madeira, descartável, uso adulto, com extremidade
arredondada, EMBALAGEM: Rotulada, lacrada, resistente e sem danos com no mínimo 100
unidades embaladas unitariamente, rotuladas com selagem eficiente que garanta
integridade até o momento de sua utilização. Trazer no rótulo dados de identificação,
condições de armazenamento, número do lote e data de validade, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: o prazo de validade deve ser no mínimo 2/3 do prazo de validade total, na
data do recebimento, UNID. DE MEDIDA: Embalagem
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 09:43:51:981 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Lance
R$ 3,66

Lote (2) - Álcool, Gel, 70% V/V Antisséptico de mãos, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico,
glicerina e demais substâncias permitidas, SOLUBILIDADE: Total em água, COR: Incolor,
AROMA: Neutro, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO
LÍQUIDO: 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Frasco
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (3) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, De uso hospitalar, para fins de antissepsia da pele,
embalagem de 100mL. Rótulo contendo dados de identificação, lote, validade. No momento
da entrega deve possuir data de validade de no mínimo 90% do prazo total estipulado,
UNID. DE MEDIDA: Unidade
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 09:44:08:029 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Lance
R$ 1,70

Lote (4) - Algodão hidrófilo, Não estéril, purificado, sem grumos, COR: Branco,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Boa absorção, macio e inodoro, Rolo 500g,
acondicionado em embalagem original do fabricante, UNID. DE MEDIDA: Rolo
Não foram localizadas lances para este lote.
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Lote (5) - Almotolia, Bico Reto Transparente, Material em polietileno atóxico, Tampa de
rosca bico curvo, CAPACIDADE: 250ml, COR: Transparente, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 09:44:22:295 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Lance
R$ 2,48

Lote (6) - Coletor para material perfuro cortante, CAPACIDADE: Mínima de 13L, Papelão de
alta resistência, COMPONENTES: Alça dupla para transporte que possibilite o manuseio
seguro com apenas uma das mãos, devendo não interferir no uso normal; o bocal deverá
permitir a colocação do material utilizando apenas uma das mãos, sem contaminar a parte
externa do coletor ou usuário; o coletor deverá ser dotado de tampa com trava de segurança
para o fechamento do bocal, fácil e segura sem necessidade de materiais para fixação e
vedação. A tampa e a alça deverão ser parte integrante do coletor; o limite de enchimento
demarcado deverá ser com uma linha horizontal. O limite é de 70 a 75% da capacidade
total, Internamente deverá conter saco plástico para retenção de líquidos; superfície externa
deverá conter símbolo de material infectante na cor preta.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (7) - Digluconato de clorexidina a 2%, Solução tópica almotolia 100ml, Antisséptico
tópico à base de clorexidina, em solução aquosa a 2%. Frasco de plástico não transparente,
com tampa, alça presa ao bico, que impeça vazamentos e evaporação e que não necessite
de material perfuro cortante para abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e
consequente contaminação do antisséptico. Rótulo contendo impressos em língua
portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação,
validade (RDC 199/2006), lote, autorização de funcionamento do fabricante (AFE), UNID.
DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 09:44:39:386 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Lance
R$ 2,50

Lote (8) - Escova, Cervical, USO: Para exame preventivo de câncer de colo de útero,
embalada individualmente, constituída por um eixo central de metal ou outro material
apropriado à sua finalidade, com acabamento arredondado, isento de rebarbas, ou pontas,
Este eixo deverá ser fixado a um cabo plástico com diâmetro entre 0,3 e 0,4 mm,
Comprimento total da escova (escova + haste ou cabo) com no mínimo 150mm e máximo
de 200mm, As cerdas deverão ser em fio de nylon de 1ª qualidade, na cor branca
translúcido, flexível, macias e uniformemente distribuídas, A parte ativa (escova) deverá ter
no mínimo 15mm de comprimento podendo ser cônica ou cilíndrica, Caixa com 100
unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (9) - Espéculo, Vaginal, estéril, lubrificado, pequeno, Modelo collins, fabricado em
21/11/2016
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poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo
borboleta, com elementos articulados, simétricos, com abertura e fechamento completo,
EMBALAGEM: Individual com selagem que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, permita a abertura e a transferência, com técnica asséptica, estéril e
embalado em papel grau cirúrgico, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, nº do lote, data de fabricação de validade e nº do registro na ANVISA, UNID.
DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 09:44:53:023 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Lance
R$ 1,37

Lote (10) - Espéculo, Vaginal Estéril, Lubrificado, Médio, Modelo Collins, Fabricado em
Poliestireno Cristal, com bordas atraumáticas, com Parafuso Rosqueado e Rosca tipo
Borboleta, com Elementos Articulados, Simétricos, com Abertura e Fechamento Completos,
Embalagem Individual com Selagem Eficiente que Garanta a Integridade do Produto Até o
Momento de sua Utilização, Permita a Abertura e a Transferência, com Técnica Asséptica,
Estéril e Embalado em Papel Grau Cirúrgico, Trazendo Externamente os Dados de
Identificação, Procedência, nº do Lote, Data de Fabricação de Validade e nº do Registro na
ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 09:45:05:934 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Lance
R$ 1,17

Lote (11) - Lençol, de papel descartável alvejado, DIMENSÃO: em bobina de 70cm x 50 m,
UNID. DE MEDIDA: Unitário, ROLO.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

10/11/2016 10:06:07:179 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

R$ 12,49

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
10/11/2016 08:43:01:866 WOODMED
HOSPITALA

R$ 12,50

Lote (12) - Máscara, Cirúrgica, Descartável, COR: Branca, 100% polipropileno, Atóxico,
retenção bacteriológica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Produto de uso único, não
estéril, anti-alérgico, elástico, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA:
Caixa.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (13) - Saco plástico, Lixo, USO: Acondicionamento de resíduos
hospitalares/infectantes, COR: Branco leitoso, CAPACIDADE: 40 litros, MEDIDA: 59 x 62cm,
FORMATO: Retangular, ESPESSURA: 0,05mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com
resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos
compatíveis e que não interfiram nas características de resistência e opacidade,
APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, CLASSE: II Tipo C, Embalagem com 50 unidades,
21/11/2016
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UNID. DE MEDIDA: Embalagem.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (14) - Saco para coleta de lixo reciclável (papel/ papelão), cor azul, capacidade 100
litros, formando um lote de cor uniforme com o emprego de pigmentos e aditivos
compatíveis que não interfiram nas características da resistência e na opacidade, espessura
mínima de 4 micras na parede dupla, sem sanfona e com solda contínua homogênea e
uniforme no fundo. Embalagem com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Embalagem.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (15) - Termômetro, Clínico digital destinando à verificação da temperatura do corpo
humano (partes do corpo: boca, axila e reto). Termômetro de temperatura máxima, ponta
(sensor) resistente à água; visor digital de aproximadamente 1,5cm (Comprimento) x 0,6cm
(Largura)de fácil visualização, com números grandes e nítidos, a unidade de medição é
graus Celsius (°C), com precisão decimal; deve resistir a processos de desinfecções
sucessivas a cada utilização; emite um sinal sonoro quando o aparelho está pronto para ser
utilizado e também quando a medição está concluída, deve emitir sinais sonoros (beeps)
diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril; função de
memória; acuracidade comprovada; desligamento automático; tomada de temperatura em
aproximadamente 60 a 90 segundos; bateria de longa duração inclusa; indicador de bateria
baixa, e duas baterias reservas, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS
09/11/2016 18:45:54:794 VIGILANTE
PARA DIA

Lance
R$ 468,54

Lote (16) - Agulha hipodérmica, Com dispositivo de segurança, Estéril, Descartável,
TAMANHO: 25 x 0,7mm, Constituída por cânula de aço inox, sem costura ou solda,
siliconada, bisel trifacetado e isento de rebarbas, canhão colorido de acordo com o calibre
da agulha (preta) e que permita encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer
Lock e, protetor de plástico transparente que garante a observação e proteção da agulha
antes do uso. Possuir um protetor articulado pré-acoplado ao canhão, EMBALAGEM:
Individual com abertura asséptica, contendo externamente dados em língua portuguesa de
identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização, validade, responsável
técnico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O acionamento do dispositivo de segurança
deve ser fácil, executável com uma única mão imediatamente após uso, fornecendo ativação
segura, confirmação audível de travamento. Esterilizado a óxido de etileno, UNID. DE
MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2016 09:45:31:613 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

21/11/2016
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Lote (17) - Seringa, Descartável, Estéril, 10ml (sem agulha), MATERIAL: Em polipropileno,
com siliconização interna, cilindro com anel de retenção, bico tipo rosca (Luer-Lok), com
escala que permita leitura das graduações de 0,2ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O
prazo de validade que deve ser no mínimo 2/3 do prazo de validade total, na data do
recebimento. Trazer no rótulo dados de identificação, condições de armazenamento, número
do lote, data de validade e número de Registro no Ministério da Saúde, EMBALAGEM:
Caixa rotulada, lacrada, resistente e sem danos com 100 unidades embaladas unitariamente
esterilizadas, rotuladas com selagem eficiente que garanta sua esterilidade até o momento
de sua utilização e permita a abertura da embalagem unitária sem contaminação da seringa,
UNID. DE MEDIDA: Caixa
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (18) - Seringa descartável de 20mL luer lock, sem agulha, confeccionada em
polipropileno ou outro plástico, atóxico, apirogênico, íntegro, adequado e transparente que
permita a visualização nítida do fluído aspirado. Corpo cilíndrico reto, com acabamento
interno perfeito, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e
suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o
desprendimento do êmbolo do cilindro. Flange em formato adequado para servir de apoio
aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (19) - Iodopovidona (PVPI), Solução aquosa de povidine 10% com 1% de iodo livre
(polivinil pirrolidona iodo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas,
fungos e vírus. Indicado para lavagem e antissepsia das mãos, degermação da pele préoperatória e para demais procedimentos invasivos com risco de infecção. Não irritante à
pele e facilmente removível em água, EMBALAGEM: Frasco, 100ml, âmbar cuja tampa com
alça presa ao bico, que impeça vazamentos e evaporação e que não necessite de material
perfuro cortante para abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e conseqüente
contaminação do antisséptico, UNID. DE MEDIDA: Frasco
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (20) - Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Pequena,
MATERIAL: Látex de borracha natural, FORMATO: Anatômico, APRESENTAÇÃO: Não
estéril, superfície lisa, ambidestra, com pó bio-absorvível, punho com acabamento enrolado,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de furos, rasgos ou deformidades, EMBALAGEM:
Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa
Data-Hora

Fornecedor

DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS
09/11/2016 18:47:06:636 VIGILANTE
PARA DIA

21/11/2016

Lance
R$ 6.120,00
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Lote (21) - Bandeja, Para curativo, De inox, MEDIDA: 42x30x4,5cm, UNID. DE MEDIDA:
Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (22) - Bolsa, Térmica em gel quente e fria, para aplicação de calor ou frio,a base de
carboximetilcelulose, agente anticoagulante e água deionizada,coberto por filme de
polietileno com camada de nylon e poliuretano na camada externa, atóxica, reutilizável,
flexível, moldando-se ao corpo. Pode ser resfriada no freezer, e mesmo mantido constante,
não congela. Pode ser aquecida em micro-ondas ou em água quente. Deve apresentar
superfície lisa, sem rebarbas ou furos, de fácil higienização. Tamanho médio de 30x15cm.
UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.

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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 10/11/2016, às 10:10:34 horas, no lote (1) - Abaixador de língua, TIPO: De
madeira, descartável, uso adulto, com extremidade arredondada, EMBALAGEM: Rotulada,
lacrada, resistente e sem danos com no mínimo 100 unidades embaladas unitariamente,
rotuladas com selagem eficiente que garanta integridade até o momento de sua utilização.
Trazer no rótulo dados de identificação, condições de armazenamento, número do lote e
data de validade, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: o prazo de validade deve ser no
mínimo 2/3 do prazo de validade total, na data do recebimento, UNID. DE MEDIDA:
Embalagem - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/11/2016, às
17:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/11/2016, às 17:14:01 horas, no lote (1) - Abaixador de língua, TIPO: De
madeira, descartável, uso adulto, com extremidade arredondada, EMBALAGEM: Rotulada,
lacrada, resistente e sem danos com no mínimo 100 unidades embaladas unitariamente,
rotuladas com selagem eficiente que garanta integridade até o momento de sua utilização.
Trazer no rótulo dados de identificação, condições de armazenamento, número do lote e
data de validade, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: o prazo de validade deve ser no
mínimo 2/3 do prazo de validade total, na data do recebimento, UNID. DE MEDIDA:
Embalagem - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor apresentou a documentação de
acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 21/11/2016, às 08:22:56
21/11/2016
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horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:22:56 horas, no lote (1) - Abaixador de língua, TIPO: De
madeira, descartável, uso adulto, com extremidade arredondada, EMBALAGEM: Rotulada,
lacrada, resistente e sem danos com no mínimo 100 unidades embaladas unitariamente,
rotuladas com selagem eficiente que garanta integridade até o momento de sua utilização.
Trazer no rótulo dados de identificação, condições de armazenamento, número do lote e
data de validade, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: o prazo de validade deve ser no
mínimo 2/3 do prazo de validade total, na data do recebimento, UNID. DE MEDIDA:
Embalagem - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no prazo
de 1 dia útil, o objeto do presente lote foi adjudicado à empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:22:56 horas, no lote (1) - Abaixador de língua, TIPO: De
madeira, descartável, uso adulto, com extremidade arredondada, EMBALAGEM: Rotulada,
lacrada, resistente e sem danos com no mínimo 100 unidades embaladas unitariamente,
rotuladas com selagem eficiente que garanta integridade até o momento de sua utilização.
Trazer no rótulo dados de identificação, condições de armazenamento, número do lote e
data de validade, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: o prazo de validade deve ser no
mínimo 2/3 do prazo de validade total, na data do recebimento, UNID. DE MEDIDA:
Embalagem - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME com o valor R$ 278,16.
No lote (2) - Álcool, Gel, 70% V/V Antisséptico de mãos, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico,
glicerina e demais substâncias permitidas, SOLUBILIDADE: Total em água, COR: Incolor,
AROMA: Neutro, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO
LÍQUIDO: 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Frasco - não foram encontradas propostas.
No dia 10/11/2016, às 10:00:12 horas, no lote (3) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, De uso
hospitalar, para fins de antissepsia da pele, embalagem de 100mL. Rótulo contendo dados
de identificação, lote, validade. No momento da entrega deve possuir data de validade de no
mínimo 90% do prazo total estipulado, UNID. DE MEDIDA: Unidade - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. No dia 17/11/2016, às 17:14:48 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 17/11/2016, às 17:14:48 horas, no lote (3) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, De uso
hospitalar, para fins de antissepsia da pele, embalagem de 100mL. Rótulo contendo dados
de identificação, lote, validade. No momento da entrega deve possuir data de validade de no
mínimo 90% do prazo total estipulado, UNID. DE MEDIDA: Unidade - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que
21/11/2016
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o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado
vencedor. No dia 21/11/2016, às 08:23:17 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:23:17 horas, no lote (3) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, De uso
hospitalar, para fins de antissepsia da pele, embalagem de 100mL. Rótulo contendo dados
de identificação, lote, validade. No momento da entrega deve possuir data de validade de no
mínimo 90% do prazo total estipulado, UNID. DE MEDIDA: Unidade - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não
houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 1 dia útil, o objeto do presente
lote foi adjudicado à empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:23:17 horas, no lote (3) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, De uso
hospitalar, para fins de antissepsia da pele, embalagem de 100mL. Rótulo contendo dados
de identificação, lote, validade. No momento da entrega deve possuir data de validade de no
mínimo 90% do prazo total estipulado, UNID. DE MEDIDA: Unidade - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL MARK
ATACADISTA LTDA - ME com o valor R$ 17.561,00.
No lote (4) - Algodão hidrófilo, Não estéril, purificado, sem grumos, COR: Branco,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Boa absorção, macio e inodoro, Rolo 500g,
acondicionado em embalagem original do fabricante, UNID. DE MEDIDA: Rolo - nenhum
fornecedor foi declarado vencedor.
No dia 10/11/2016, às 10:17:42 horas, no lote (5) - Almotolia, Bico Reto Transparente,
Material em polietileno atóxico, Tampa de rosca bico curvo, CAPACIDADE: 250ml, COR:
Transparente, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. No dia 17/11/2016, às 17:15:25 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/11/2016, às 17:15:24 horas, no lote (5) - Almotolia, Bico Reto Transparente,
Material em polietileno atóxico, Tampa de rosca bico curvo, CAPACIDADE: 250ml, COR:
Transparente, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor apresentou
a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia
21/11/2016, às 08:23:41 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:23:41 horas, no lote (5) - Almotolia, Bico Reto Transparente,
Material em polietileno atóxico, Tampa de rosca bico curvo, CAPACIDADE: 250ml, COR:
Transparente, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de
interposição de recurso no prazo de 1 dia útil, o objeto do presente lote foi adjudicado à
21/11/2016
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empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:23:41 horas, no lote (5) - Almotolia, Bico Reto Transparente,
Material em polietileno atóxico, Tampa de rosca bico curvo, CAPACIDADE: 250ml, COR:
Transparente, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME com o
valor R$ 210,80.
No lote (6) - Coletor para material perfuro cortante, CAPACIDADE: Mínima de 13L,
Papelão de alta resistência, COMPONENTES: Alça dupla para transporte que possibilite o
manuseio seguro com apenas uma das mãos, devendo não interferir no uso normal; o bocal
deverá permitir a colocação do material utilizando apenas uma das mãos, sem contaminar a
parte externa do coletor ou usuário; o coletor deverá ser dotado de tampa com trava de
segurança para o fechamento do bocal, fácil e segura sem necessidade de materiais para
fixação e vedação. A tampa e a alça deverão ser parte integrante do coletor; o limite de
enchimento demarcado deverá ser com uma linha horizontal. O limite é de 70 a 75% da
capacidade total, Internamente deverá conter saco plástico para retenção de líquidos;
superfície externa deverá conter símbolo de material infectante na cor preta. - não foram
encontradas propostas.
No dia 10/11/2016, às 09:50:17 horas, no lote (7) - Digluconato de clorexidina a 2%,
Solução tópica almotolia 100ml, Antisséptico tópico à base de clorexidina, em solução
aquosa a 2%. Frasco de plástico não transparente, com tampa, alça presa ao bico, que
impeça vazamentos e evaporação e que não necessite de material perfuro cortante para
abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e consequente contaminação do
antisséptico. Rótulo contendo impressos em língua portuguesa as seguintes informações:
identificação, procedência, data de fabricação, validade (RDC 199/2006), lote, autorização
de funcionamento do fabricante (AFE), UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. No dia 17/11/2016, às 17:16:06 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 17/11/2016, às 17:16:06 horas, no lote (7) - Digluconato de clorexidina a 2%,
Solução tópica almotolia 100ml, Antisséptico tópico à base de clorexidina, em solução
aquosa a 2%. Frasco de plástico não transparente, com tampa, alça presa ao bico, que
impeça vazamentos e evaporação e que não necessite de material perfuro cortante para
abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e consequente contaminação do
antisséptico. Rótulo contendo impressos em língua portuguesa as seguintes informações:
identificação, procedência, data de fabricação, validade (RDC 199/2006), lote, autorização
de funcionamento do fabricante (AFE), UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que
21/11/2016
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o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado
vencedor. No dia 21/11/2016, às 08:24:07 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:24:07 horas, no lote (7) - Digluconato de clorexidina a 2%,
Solução tópica almotolia 100ml, Antisséptico tópico à base de clorexidina, em solução
aquosa a 2%. Frasco de plástico não transparente, com tampa, alça presa ao bico, que
impeça vazamentos e evaporação e que não necessite de material perfuro cortante para
abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e consequente contaminação do
antisséptico. Rótulo contendo impressos em língua portuguesa as seguintes informações:
identificação, procedência, data de fabricação, validade (RDC 199/2006), lote, autorização
de funcionamento do fabricante (AFE), UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não
houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 1 dia útil, o objeto do presente
lote foi adjudicado à empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:24:07 horas, no lote (7) - Digluconato de clorexidina a 2%,
Solução tópica almotolia 100ml, Antisséptico tópico à base de clorexidina, em solução
aquosa a 2%. Frasco de plástico não transparente, com tampa, alça presa ao bico, que
impeça vazamentos e evaporação e que não necessite de material perfuro cortante para
abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e consequente contaminação do
antisséptico. Rótulo contendo impressos em língua portuguesa as seguintes informações:
identificação, procedência, data de fabricação, validade (RDC 199/2006), lote, autorização
de funcionamento do fabricante (AFE), UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL MARK
ATACADISTA LTDA - ME com o valor R$ 602,50.
No lote (8) - Escova, Cervical, USO: Para exame preventivo de câncer de colo de útero,
embalada individualmente, constituída por um eixo central de metal ou outro material
apropriado à sua finalidade, com acabamento arredondado, isento de rebarbas, ou pontas,
Este eixo deverá ser fixado a um cabo plástico com diâmetro entre 0,3 e 0,4 mm,
Comprimento total da escova (escova + haste ou cabo) com no mínimo 150mm e máximo
de 200mm, As cerdas deverão ser em fio de nylon de 1ª qualidade, na cor branca
translúcido, flexível, macias e uniformemente distribuídas, A parte ativa (escova) deverá ter
no mínimo 15mm de comprimento podendo ser cônica ou cilíndrica, Caixa com 100
unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa - não foram encontradas propostas.
No dia 10/11/2016, às 10:00:04 horas, no lote (9) - Espéculo, Vaginal, estéril, lubrificado,
pequeno, Modelo collins, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com
parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta, com elementos articulados, simétricos, com
abertura e fechamento completo, EMBALAGEM: Individual com selagem que garanta a
21/11/2016
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integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a
transferência, com técnica asséptica, estéril e embalado em papel grau cirúrgico, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação de
validade e nº do registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. No dia 17/11/2016, às 17:16:43 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 17/11/2016, às 17:16:43 horas, no lote (9) - Espéculo, Vaginal, estéril, lubrificado,
pequeno, Modelo collins, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com
parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta, com elementos articulados, simétricos, com
abertura e fechamento completo, EMBALAGEM: Individual com selagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a
transferência, com técnica asséptica, estéril e embalado em papel grau cirúrgico, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação de
validade e nº do registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que
o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado
vencedor. No dia 21/11/2016, às 08:24:31 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:24:31 horas, no lote (9) - Espéculo, Vaginal, estéril, lubrificado,
pequeno, Modelo collins, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com
parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta, com elementos articulados, simétricos, com
abertura e fechamento completo, EMBALAGEM: Individual com selagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a
transferência, com técnica asséptica, estéril e embalado em papel grau cirúrgico, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação de
validade e nº do registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não
houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 1 dia útil, o objeto do presente
lote foi adjudicado à empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:24:31 horas, no lote (9) - Espéculo, Vaginal, estéril, lubrificado,
pequeno, Modelo collins, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com
parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta, com elementos articulados, simétricos, com
abertura e fechamento completo, EMBALAGEM: Individual com selagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a
transferência, com técnica asséptica, estéril e embalado em papel grau cirúrgico, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação de
validade e nº do registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL MARK
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ATACADISTA LTDA - ME com o valor R$ 164,40.
No dia 10/11/2016, às 10:07:35 horas, no lote (10) - Espéculo, Vaginal Estéril, Lubrificado,
Médio, Modelo Collins, Fabricado em Poliestireno Cristal, com bordas atraumáticas, com
Parafuso Rosqueado e Rosca tipo Borboleta, com Elementos Articulados, Simétricos, com
Abertura e Fechamento Completos, Embalagem Individual com Selagem Eficiente que
Garanta a Integridade do Produto Até o Momento de sua Utilização, Permita a Abertura e a
Transferência, com Técnica Asséptica, Estéril e Embalado em Papel Grau Cirúrgico,
Trazendo Externamente os Dados de Identificação, Procedência, nº do Lote, Data de
Fabricação de Validade e nº do Registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/11/2016, às 17:17:15 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 17/11/2016, às 17:17:15 horas, no lote (10) - Espéculo, Vaginal Estéril, Lubrificado,
Médio, Modelo Collins, Fabricado em Poliestireno Cristal, com bordas atraumáticas, com
Parafuso Rosqueado e Rosca tipo Borboleta, com Elementos Articulados, Simétricos, com
Abertura e Fechamento Completos, Embalagem Individual com Selagem Eficiente que
Garanta a Integridade do Produto Até o Momento de sua Utilização, Permita a Abertura e a
Transferência, com Técnica Asséptica, Estéril e Embalado em Papel Grau Cirúrgico,
Trazendo Externamente os Dados de Identificação, Procedência, nº do Lote, Data de
Fabricação de Validade e nº do Registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Tendo em vista que o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o
mesmo foi declarado vencedor. No dia 21/11/2016, às 08:25:06 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:25:06 horas, no lote (10) - Espéculo, Vaginal Estéril, Lubrificado,
Médio, Modelo Collins, Fabricado em Poliestireno Cristal, com bordas atraumáticas, com
Parafuso Rosqueado e Rosca tipo Borboleta, com Elementos Articulados, Simétricos, com
Abertura e Fechamento Completos, Embalagem Individual com Selagem Eficiente que
Garanta a Integridade do Produto Até o Momento de sua Utilização, Permita a Abertura e a
Transferência, com Técnica Asséptica, Estéril e Embalado em Papel Grau Cirúrgico,
Trazendo Externamente os Dados de Identificação, Procedência, nº do Lote, Data de
Fabricação de Validade e nº do Registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 1 dia útil, o
objeto do presente lote foi adjudicado à empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:25:06 horas, no lote (10) - Espéculo, Vaginal Estéril, Lubrificado,
Médio, Modelo Collins, Fabricado em Poliestireno Cristal, com bordas atraumáticas, com
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Parafuso Rosqueado e Rosca tipo Borboleta, com Elementos Articulados, Simétricos, com
Abertura e Fechamento Completos, Embalagem Individual com Selagem Eficiente que
Garanta a Integridade do Produto Até o Momento de sua Utilização, Permita a Abertura e a
Transferência, com Técnica Asséptica, Estéril e Embalado em Papel Grau Cirúrgico,
Trazendo Externamente os Dados de Identificação, Procedência, nº do Lote, Data de
Fabricação de Validade e nº do Registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL
MARK ATACADISTA LTDA - ME com o valor R$ 140,40.
No dia 10/11/2016, às 10:10:38 horas, no lote (11) - Lençol, de papel descartável
alvejado, DIMENSÃO: em bobina de 70cm x 50 m, UNID. DE MEDIDA: Unitário, ROLO. - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/11/2016, às 13:34:16 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 17/11/2016, às 13:34:16 horas, no lote (11) - Lençol, de papel descartável
alvejado, DIMENSÃO: em bobina de 70cm x 50 m, UNID. DE MEDIDA: Unitário, ROLO. - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Tendo em vista que o fornecedor apresentou os documentos de acordo com o edital, o
mesmo foi declarado vencedor. No dia 21/11/2016, às 08:25:40 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:25:40 horas, no lote (11) - Lençol, de papel descartável
alvejado, DIMENSÃO: em bobina de 70cm x 50 m, UNID. DE MEDIDA: Unitário, ROLO. - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 1 dia útil, o
objeto do presente lote foi adjudicado à empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:25:40 horas, no lote (11) - Lençol, de papel descartável
alvejado, DIMENSÃO: em bobina de 70cm x 50 m, UNID. DE MEDIDA: Unitário, ROLO. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PREVIX
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME com o valor R$ 11.690,64.
No lote (12) - Máscara, Cirúrgica, Descartável, COR: Branca, 100% polipropileno, Atóxico,
retenção bacteriológica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Produto de uso único, não
estéril, anti-alérgico, elástico, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA:
Caixa. - não foram encontradas propostas.
No lote (13) - Saco plástico, Lixo, USO: Acondicionamento de resíduos
hospitalares/infectantes, COR: Branco leitoso, CAPACIDADE: 40 litros, MEDIDA: 59 x 62cm,
FORMATO: Retangular, ESPESSURA: 0,05mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com
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resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos
compatíveis e que não interfiram nas características de resistência e opacidade,
APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, CLASSE: II Tipo C, Embalagem com 50 unidades,
UNID. DE MEDIDA: Embalagem. - não foram encontradas propostas.
No lote (14) - Saco para coleta de lixo reciclável (papel/ papelão), cor azul, capacidade
100 litros, formando um lote de cor uniforme com o emprego de pigmentos e aditivos
compatíveis que não interfiram nas características da resistência e na opacidade, espessura
mínima de 4 micras na parede dupla, sem sanfona e com solda contínua homogênea e
uniforme no fundo. Embalagem com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Embalagem. - não
foram encontradas propostas.
No dia 10/11/2016, às 10:07:41 horas, no lote (15) - Termômetro, Clínico digital
destinando à verificação da temperatura do corpo humano (partes do corpo: boca, axila e
reto). Termômetro de temperatura máxima, ponta (sensor) resistente à água; visor digital de
aproximadamente 1,5cm (Comprimento) x 0,6cm (Largura)de fácil visualização, com
números grandes e nítidos, a unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão
decimal; deve resistir a processos de desinfecções sucessivas a cada utilização; emite um
sinal sonoro quando o aparelho está pronto para ser utilizado e também quando a medição
está concluída, deve emitir sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para
indicar temperatura normal ou febril; função de memória; acuracidade comprovada;
desligamento automático; tomada de temperatura em aproximadamente 60 a 90 segundos;
bateria de longa duração inclusa; indicador de bateria baixa, e duas baterias reservas, UNID.
DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/11/2016,
às 13:31:43 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/11/2016, às 13:31:43 horas, no lote (15) - Termômetro, Clínico digital
destinando à verificação da temperatura do corpo humano (partes do corpo: boca, axila e
reto). Termômetro de temperatura máxima, ponta (sensor) resistente à água; visor digital de
aproximadamente 1,5cm (Comprimento) x 0,6cm (Largura)de fácil visualização, com
números grandes e nítidos, a unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão
decimal; deve resistir a processos de desinfecções sucessivas a cada utilização; emite um
sinal sonoro quando o aparelho está pronto para ser utilizado e também quando a medição
está concluída, deve emitir sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para
indicar temperatura normal ou febril; função de memória; acuracidade comprovada;
desligamento automático; tomada de temperatura em aproximadamente 60 a 90 segundos;
bateria de longa duração inclusa; indicador de bateria baixa, e duas baterias reservas, UNID.
DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor apresentou os documentos de
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acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 21/11/2016, às 08:26:15
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:26:15 horas, no lote (15) - Termômetro, Clínico digital
destinando à verificação da temperatura do corpo humano (partes do corpo: boca, axila e
reto). Termômetro de temperatura máxima, ponta (sensor) resistente à água; visor digital de
aproximadamente 1,5cm (Comprimento) x 0,6cm (Largura)de fácil visualização, com
números grandes e nítidos, a unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão
decimal; deve resistir a processos de desinfecções sucessivas a cada utilização; emite um
sinal sonoro quando o aparelho está pronto para ser utilizado e também quando a medição
está concluída, deve emitir sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para
indicar temperatura normal ou febril; função de memória; acuracidade comprovada;
desligamento automático; tomada de temperatura em aproximadamente 60 a 90 segundos;
bateria de longa duração inclusa; indicador de bateria baixa, e duas baterias reservas, UNID.
DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de
recurso no prazo de 1 dia útil, o objeto do presente lote foi adjudicado à empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:26:15 horas, no lote (15) - Termômetro, Clínico digital
destinando à verificação da temperatura do corpo humano (partes do corpo: boca, axila e
reto). Termômetro de temperatura máxima, ponta (sensor) resistente à água; visor digital de
aproximadamente 1,5cm (Comprimento) x 0,6cm (Largura)de fácil visualização, com
números grandes e nítidos, a unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão
decimal; deve resistir a processos de desinfecções sucessivas a cada utilização; emite um
sinal sonoro quando o aparelho está pronto para ser utilizado e também quando a medição
está concluída, deve emitir sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para
indicar temperatura normal ou febril; função de memória; acuracidade comprovada;
desligamento automático; tomada de temperatura em aproximadamente 60 a 90 segundos;
bateria de longa duração inclusa; indicador de bateria baixa, e duas baterias reservas, UNID.
DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação à empresa VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIA com
o valor R$ 468,54.
No dia 10/11/2016, às 10:09:38 horas, no lote (16) - Agulha hipodérmica, Com dispositivo
de segurança, Estéril, Descartável, TAMANHO: 25 x 0,7mm, Constituída por cânula de aço
inox, sem costura ou solda, siliconada, bisel trifacetado e isento de rebarbas, canhão
colorido de acordo com o calibre da agulha (preta) e que permita encaixe perfeito para
seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock e, protetor de plástico transparente que garante a
observação e proteção da agulha antes do uso. Possuir um protetor articulado pré-acoplado
ao canhão, EMBALAGEM: Individual com abertura asséptica, contendo externamente dados
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em língua portuguesa de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização,
validade, responsável técnico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O acionamento do
dispositivo de segurança deve ser fácil, executável com uma única mão imediatamente após
uso, fornecendo ativação segura, confirmação audível de travamento. Esterilizado a óxido
de etileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
No dia 17/11/2016, às 17:18:21 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/11/2016, às 17:18:21 horas, no lote (16) - Agulha hipodérmica, Com dispositivo
de segurança, Estéril, Descartável, TAMANHO: 25 x 0,7mm, Constituída por cânula de aço
inox, sem costura ou solda, siliconada, bisel trifacetado e isento de rebarbas, canhão
colorido de acordo com o calibre da agulha (preta) e que permita encaixe perfeito para
seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock e, protetor de plástico transparente que garante a
observação e proteção da agulha antes do uso. Possuir um protetor articulado pré-acoplado
ao canhão, EMBALAGEM: Individual com abertura asséptica, contendo externamente dados
em língua portuguesa de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização,
validade, responsável técnico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O acionamento do
dispositivo de segurança deve ser fácil, executável com uma única mão imediatamente após
uso, fornecendo ativação segura, confirmação audível de travamento. Esterilizado a óxido
de etileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor apresentou
a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia
21/11/2016, às 08:26:33 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:26:33 horas, no lote (16) - Agulha hipodérmica, Com dispositivo
de segurança, Estéril, Descartável, TAMANHO: 25 x 0,7mm, Constituída por cânula de aço
inox, sem costura ou solda, siliconada, bisel trifacetado e isento de rebarbas, canhão
colorido de acordo com o calibre da agulha (preta) e que permita encaixe perfeito para
seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock e, protetor de plástico transparente que garante a
observação e proteção da agulha antes do uso. Possuir um protetor articulado pré-acoplado
ao canhão, EMBALAGEM: Individual com abertura asséptica, contendo externamente dados
em língua portuguesa de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização,
validade, responsável técnico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O acionamento do
dispositivo de segurança deve ser fácil, executável com uma única mão imediatamente após
uso, fornecendo ativação segura, confirmação audível de travamento. Esterilizado a óxido
de etileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de
interposição de recurso no prazo de 1 dia útil, o objeto do presente lote foi adjudicado à
empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:26:33 horas, no lote (16) - Agulha hipodérmica, Com dispositivo
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de segurança, Estéril, Descartável, TAMANHO: 25 x 0,7mm, Constituída por cânula de aço
inox, sem costura ou solda, siliconada, bisel trifacetado e isento de rebarbas, canhão
colorido de acordo com o calibre da agulha (preta) e que permita encaixe perfeito para
seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock e, protetor de plástico transparente que garante a
observação e proteção da agulha antes do uso. Possuir um protetor articulado pré-acoplado
ao canhão, EMBALAGEM: Individual com abertura asséptica, contendo externamente dados
em língua portuguesa de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo de esterilização,
validade, responsável técnico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O acionamento do
dispositivo de segurança deve ser fácil, executável com uma única mão imediatamente após
uso, fornecendo ativação segura, confirmação audível de travamento. Esterilizado a óxido
de etileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME com o
valor R$ 780,00.
No lote (17) - Seringa, Descartável, Estéril, 10ml (sem agulha), MATERIAL: Em
polipropileno, com siliconização interna, cilindro com anel de retenção, bico tipo rosca (LuerLok), com escala que permita leitura das graduações de 0,2ml, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: O prazo de validade que deve ser no mínimo 2/3 do prazo de validade total,
na data do recebimento. Trazer no rótulo dados de identificação, condições de
armazenamento, número do lote, data de validade e número de Registro no Ministério da
Saúde, EMBALAGEM: Caixa rotulada, lacrada, resistente e sem danos com 100 unidades
embaladas unitariamente esterilizadas, rotuladas com selagem eficiente que garanta sua
esterilidade até o momento de sua utilização e permita a abertura da embalagem unitária
sem contaminação da seringa, UNID. DE MEDIDA: Caixa - não foram encontradas
propostas.
No lote (18) - Seringa descartável de 20mL luer lock, sem agulha, confeccionada em
polipropileno ou outro plástico, atóxico, apirogênico, íntegro, adequado e transparente que
permita a visualização nítida do fluído aspirado. Corpo cilíndrico reto, com acabamento
interno perfeito, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e
suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o
desprendimento do êmbolo do cilindro. Flange em formato adequado para servir de apoio
aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. - não foram
encontradas propostas.
No lote (19) - Iodopovidona (PVPI), Solução aquosa de povidine 10% com 1% de iodo
livre (polivinil pirrolidona iodo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas,
fungos e vírus. Indicado para lavagem e antissepsia das mãos, degermação da pele préoperatória e para demais procedimentos invasivos com risco de infecção. Não irritante à
pele e facilmente removível em água, EMBALAGEM: Frasco, 100ml, âmbar cuja tampa com
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alça presa ao bico, que impeça vazamentos e evaporação e que não necessite de material
perfuro cortante para abertura do frasco, evitando com isso a perda da tampa e conseqüente
contaminação do antisséptico, UNID. DE MEDIDA: Frasco - não foram encontradas
propostas.
No dia 10/11/2016, às 10:00:17 horas, no lote (20) - Luva, Para procedimento não
cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Pequena, MATERIAL: Látex de borracha natural,
FORMATO: Anatômico, APRESENTAÇÃO: Não estéril, superfície lisa, ambidestra, com pó
bio-absorvível, punho com acabamento enrolado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta
de furos, rasgos ou deformidades, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE
MEDIDA: Caixa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/11/2016, às
13:32:03 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/11/2016, às 13:32:03 horas, no lote (20) - Luva, Para procedimento não
cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Pequena, MATERIAL: Látex de borracha natural,
FORMATO: Anatômico, APRESENTAÇÃO: Não estéril, superfície lisa, ambidestra, com pó
bio-absorvível, punho com acabamento enrolado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta
de furos, rasgos ou deformidades, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE
MEDIDA: Caixa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor apresentou os documentos de
acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 21/11/2016, às 08:27:16
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/11/2016, às 08:27:16 horas, no lote (20) - Luva, Para procedimento não
cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Pequena, MATERIAL: Látex de borracha natural,
FORMATO: Anatômico, APRESENTAÇÃO: Não estéril, superfície lisa, ambidestra, com pó
bio-absorvível, punho com acabamento enrolado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta
de furos, rasgos ou deformidades, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE
MEDIDA: Caixa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi
o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no
prazo de 1 dia útil, o objeto do presente lote foi adjudicado à empresa vencedora.
No dia 21/11/2016, às 08:27:16 horas, no lote (20) - Luva, Para procedimento não
cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Pequena, MATERIAL: Látex de borracha natural,
FORMATO: Anatômico, APRESENTAÇÃO: Não estéril, superfície lisa, ambidestra, com pó
bio-absorvível, punho com acabamento enrolado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta
de furos, rasgos ou deformidades, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE
MEDIDA: Caixa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIA com o valor R$
6.120,00.
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No lote (21) - Bandeja, Para curativo, De inox, MEDIDA: 42x30x4,5cm, UNID. DE
MEDIDA: Unitário - não foram encontradas propostas.
No lote (22) - Bolsa, Térmica em gel quente e fria, para aplicação de calor ou frio,a base
de carboximetilcelulose, agente anticoagulante e água deionizada,coberto por filme de
polietileno com camada de nylon e poliuretano na camada externa, atóxica, reutilizável,
flexível, moldando-se ao corpo. Pode ser resfriada no freezer, e mesmo mantido constante,
não congela. Pode ser aquecida em micro-ondas ou em água quente. Deve apresentar
superfície lisa, sem rebarbas ou furos, de fácil higienização. Tamanho médio de 30x15cm.
UNID. DE MEDIDA: Unitário - não foram encontradas propostas.
No dia 10/11/2016, às 09:15:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA ME, no lote (4) - Algodão hidrófilo, Não estéril, purificado, sem grumos, COR: Branco,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Boa absorção, macio e inodoro, Rolo 500g,
acondicionado em embalagem original do fabricante, UNID. DE MEDIDA: Rolo. O motivo da
desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado
em edital (PÁGINAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16 E 17), o mesmo está desclassificado.
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.
CHRISTINE ZARDO COELHO
Pregoeiro da disputa
ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR
Autoridade Competente
CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA
Membro Equipe Apoio
HELENA DO ROCIO KUCHNIR
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
09.315.996/0001-07 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME
11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
07.308.989/0001-44 VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIA
06.222.565/0001-08 WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
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