
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT /

Nº Processo: 13.384.879-7)

 

     Às 15:11:16 horas do dia 04/12/2014 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). STEPHANE GERLACH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

13.384.879-7 - 2014/041.2014 que tem por objeto Contratação de empresa para aquisição

de material médico hospitalar para todas as Unidades Penais do DEPEN/PR, nos termos

dos Anexos I e VI deste edital.

A Disputa no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR TOTAL DO ITEM.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Frasco, Para nutrição enteral, Em polietileno, Descartável, transparente, atóxico,

inodoro e com graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica de 50ml.

Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo, VOLUME: 500ml, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: Deve acompanhar etiqueta autoadesiva para especificação da dieta. Isento de

micro-organismos patogênicos, UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (2) - Lençol descartável com elástico, branco, confeccionado em TNT 20 gramas,

2,20m x 1,40m. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2014 08:12:57:592 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 615,00

03/12/2014 11:11:13:976 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 625,00

03/12/2014 16:02:42:355 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 625,00

04/12/2014 11:29:58:955 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 625,00

02/12/2014 16:44:26:507 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 625,00

04/12/2014 10:36:25:940 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 625,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2014 14:48:54:107 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 50.000,00

02/12/2014 16:44:26:507 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 3.700,00
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Lote (3) - Fita adesiva, TIPO: Cirúrgica, MATERIAL: Em não tecido a base de viscose

microporosa, COR: Bege, DIMENSÃO: 12mm x 9m (aproximadamente), Com massa

adesiva antialérgica, hipoalergênica tendo uma face com alta adesividade, EMBALAGEM:

Rolo com capa, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (4) - Colchão caixa de ovo - Fabricado em PVC pneumático, tamanhos 1,90 a 0,90 cm,

modelo caixa de ovo, usado para pacientes em cicatrização de escaras, problemas de

coluna e insônia. Cor azul Royal.

Lote (5) - Almotolia, Branca, Totalmente em polietileno, com graduação em alto relevo e bico

reto, 250ml, Composta por 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada

inteiramente em polietileno resistente e flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em

sua espessura e diâmetro regular em toda extensão. Bico provido de encaixe adequado

para fechamento perfeito, rosqueador confeccionado em plástico rígido de rosca

proporcionando perfeito encaixe da bisnaga, tampa de plástico rígido. UNID. DE MEDIDA:

Unitário.

Lote (6) - Malha tubular com aproximadamente 25 cm de largura, constituída de fios de

algodão  100% cru, tipo punho simples, a malha devera apresentar excelente elasticidade,

isenta de quaisquer defeitos,em rolo com 25 metros de comprimento. Apresentar registro do

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2014 08:12:57:592 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 3.285,00

03/12/2014 11:11:13:976 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 4.380,00

04/12/2014 11:29:58:955 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.380,00

02/12/2014 16:44:26:507 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 4.380,00

04/12/2014 10:36:25:940 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 4.380,00

03/12/2014 16:48:34:202 EDER SOARES E CIA LTDA - EPP  R$ 4.365,00

02/12/2014 15:02:35:826 JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.  R$ 4.380,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2014 08:12:57:592 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 2.398,00

04/12/2014 11:29:58:955 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.653,40

02/12/2014 16:44:26:507 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.653,40

04/12/2014 10:36:25:940 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.653,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2014 08:12:57:592 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 467,50

04/12/2014 11:29:58:955 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 493,00

02/12/2014 16:44:26:507 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 493,00

04/12/2014 10:36:25:940 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 493,00
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produto na Anvisa e boas práticas de fabricação.

Lote (7) - Placa Base de resina sintética, Flange de 60mm, pré -abertura em 10mm,

recortável de 10 a 55 mm. Bordas duplamente biseladas,  Encaixe Fácil, resina de última

geração composta por: Carboximetilcelulose sódica, agente suavizante, anti-oxidante e

resina de hidrocarbono (atóxica), com haste para cinto na própria Placa Base Compatível

com a bolsa  modelo 1698 da coloplast.

Lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de ácido peracético especialmente indicado para

a limpeza e desinfecção de alto nível de artigos críticos, semi-críticos e não críticos.

Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro.

Lote (9) - 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: 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (10) - Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o

gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2014 11:14:28:020 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 3.700,00

04/12/2014 11:30:59:152 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.700,00

04/12/2014 10:42:46:833 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/12/2014 16:45:59:523 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 99.400,00

04/12/2014 14:52:40:390 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 10.000.000,00

04/12/2014 10:42:46:833 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 99.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/12/2014 16:45:59:523 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 8.166,00

04/12/2014 14:54:00:882 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 50.000,00

04/12/2014 10:42:46:833 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 8.166,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2014 08:13:48:853 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 1.499,40

03/12/2014 11:14:28:020 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 2.289,00

03/12/2014 16:03:31:744 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 2.289,00

04/12/2014 11:30:59:152 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.289,00

04/12/2014 10:42:46:833 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.289,00

04/12/2014 10:39:58:654 COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA  R$ 2.289,00
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devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em

sua superfície, enrolado deforma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda

largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos aproximadamente, medindo 15 cm de largura x

3,00m de comprimento, embalada individualmente em invólucro apropriado constando

externamente os dados de identificação e procedência.

Lote (11) - Termômetro, TIPO: clínico, MATERIAL: em vidro capilar padrão para termômetro

incolor dotado de renitência mecânica, térmica e química, APRESENTAÇÃO: fácil

leitura,formato prismático ou oval, com setas orientadoras, com coluna de mercúrio ampla e

centralizada, ESCALA: graduada em Celsius de 36 a 42 graus centigrados, PRECISÃO:

devidamente localizada e delimitada a marca de 37º C, DIMENSÃO: 12cm, UTILIZAÇÃO:

indicar o limite normal da temperatura do corpo humano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

esse produto deverá ser confeccionado em vidro capilar padrão para termômetro incolor

dotado de renitência mecânica, térmica e química. Superfície isenta de qualquer mercúrio

deverá ser não fragmentada e apresentar características físico/químicas adequadas à

função, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Frasco, Para nutrição enteral, Em polietileno, Descartável, transparente, atóxico,

inodoro e com graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica de 50ml.

Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo, VOLUME: 500ml, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: Deve acompanhar etiqueta autoadesiva para especificação da dieta. Isento de

micro-organismos patogênicos, UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2014 14:55:19:815 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 322,00

03/12/2014 11:14:28:020 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 234,00

04/12/2014 10:42:46:833 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 234,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2014 08:14:36:442 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 2.480,00

04/12/2014 11:31:39:453 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.832,00

02/12/2014 16:47:41:871 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.832,00

04/12/2014 10:44:09:404 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.832,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:22:40:854 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 440,00

04/12/2014 15:22:17:403 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 450,00

04/12/2014 15:20:20:820 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 509,99

04/12/2014 15:23:48:490 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 545,00
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Lote (2) - Lençol descartável com elástico, branco, confeccionado em TNT 20 gramas,

2,20m x 1,40m. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades.

Lote (3) - Fita adesiva, TIPO: Cirúrgica, MATERIAL: Em não tecido a base de viscose

microporosa, COR: Bege, DIMENSÃO: 12mm x 9m (aproximadamente), Com massa

adesiva antialérgica, hipoalergênica tendo uma face com alta adesividade, EMBALAGEM:

Rolo com capa, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (4) - Colchão caixa de ovo - Fabricado em PVC pneumático, tamanhos 1,90 a 0,90 cm,

modelo caixa de ovo, usado para pacientes em cicatrização de escaras, problemas de

coluna e insônia. Cor azul Royal.

Lote (5) - Almotolia, Branca, Totalmente em polietileno, com graduação em alto relevo e bico

reto, 250ml, Composta por 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada

inteiramente em polietileno resistente e flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em

sua espessura e diâmetro regular em toda extensão. Bico provido de encaixe adequado

para fechamento perfeito, rosqueador confeccionado em plástico rígido de rosca

proporcionando perfeito encaixe da bisnaga, tampa de plástico rígido. UNID. DE MEDIDA:

Unitário.

03/12/2014 11:11:13:976 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 625,00

03/12/2014 16:02:42:355 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 625,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/12/2014 16:44:26:507 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:23:43:697 EDER SOARES E CIA LTDA - EPP  R$ 1.550,00

04/12/2014 15:23:47:859 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.560,00

04/12/2014 15:25:33:224 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.750,00

04/12/2014 15:26:15:424 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 1.755,00

04/12/2014 15:21:54:529 JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.  R$ 1.800,00

04/12/2014 15:24:21:619 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 1.890,00

04/12/2014 15:20:58:770 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 2.025,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:21:10:976 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 2.200,00

04/12/2014 15:20:54:300 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.390,00

02/12/2014 16:44:26:507 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.653,40

04/12/2014 11:29:58:955 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.653,40

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:23:35:750 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 300,00
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Lote (6) - Malha tubular com aproximadamente 25 cm de largura, constituída de fios de

algodão  100% cru, tipo punho simples, a malha devera apresentar excelente elasticidade,

isenta de quaisquer defeitos,em rolo com 25 metros de comprimento. Apresentar registro do

produto na Anvisa e boas práticas de fabricação.

Lote (7) - Placa Base de resina sintética, Flange de 60mm, pré -abertura em 10mm,

recortável de 10 a 55 mm. Bordas duplamente biseladas,  Encaixe Fácil, resina de última

geração composta por: Carboximetilcelulose sódica, agente suavizante, anti-oxidante e

resina de hidrocarbono (atóxica), com haste para cinto na própria Placa Base Compatível

com a bolsa  modelo 1698 da coloplast.

Lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de ácido peracético especialmente indicado para

a limpeza e desinfecção de alto nível de artigos críticos, semi-críticos e não críticos.

Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro.

Lote (9) - 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: 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário.

04/12/2014 15:23:01:124 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 350,00

02/12/2014 16:44:26:507 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 493,00

04/12/2014 11:29:58:955 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 493,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:19:39:152 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 3.699,00

03/12/2014 11:14:28:020 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 3.700,00

04/12/2014 11:30:59:152 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:32:34:363 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 69.500,00

04/12/2014 15:32:20:757 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 69.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:32:29:679 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 7.400,00

04/12/2014 15:29:15:998 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 7.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:19:01:481 COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA  R$ 1.469,95

04/12/2014 15:17:34:637 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 1.470,00

03/12/2014 11:14:28:020 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 2.289,00

03/12/2014 16:03:31:744 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 2.289,00

04/12/2014 10:42:46:833 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.289,00
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Lote (10) - Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o

gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos

devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em

sua superfície, enrolado deforma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda

largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos aproximadamente, medindo 15 cm de largura x

3,00m de comprimento, embalada individualmente em invólucro apropriado constando

externamente os dados de identificação e procedência.

Lote (11) - Termômetro, TIPO: clínico, MATERIAL: em vidro capilar padrão para termômetro

incolor dotado de renitência mecânica, térmica e química, APRESENTAÇÃO: fácil

leitura,formato prismático ou oval, com setas orientadoras, com coluna de mercúrio ampla e

centralizada, ESCALA: graduada em Celsius de 36 a 42 graus centigrados, PRECISÃO:

devidamente localizada e delimitada a marca de 37º C, DIMENSÃO: 12cm, UTILIZAÇÃO:

indicar o limite normal da temperatura do corpo humano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

esse produto deverá ser confeccionado em vidro capilar padrão para termômetro incolor

dotado de renitência mecânica, térmica e química. Superfície isenta de qualquer mercúrio

deverá ser não fragmentada e apresentar características físico/químicas adequadas à

função, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA.

 

    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 04/12/2014, às 15:31:18 horas, no lote (1) - Frasco, Para nutrição enteral, Em

polietileno, Descartável, transparente, atóxico, inodoro e com graduação em relevo na

mesma face com escala volumétrica de 50ml. Tampa de rosca com saída para adaptar ao

equipo, VOLUME: 500ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Deve acompanhar etiqueta

04/12/2014 11:30:59:152 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.289,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:19:51:859 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 233,99

03/12/2014 11:14:28:020 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 234,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2014 15:44:40:844 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.600,00

04/12/2014 15:43:25:946 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 1.640,00

04/12/2014 15:29:33:660 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.888,88

04/12/2014 15:25:51:129 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 2.392,00
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autoadesiva para especificação da dieta. Isento de micro-organismos patogênicos, UNID.

DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014,

às 17:16:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:16:59 horas, no lote (1) - Frasco, Para nutrição enteral, Em

polietileno, Descartável, transparente, atóxico, inodoro e com graduação em relevo na

mesma face com escala volumétrica de 50ml. Tampa de rosca com saída para adaptar ao

equipo, VOLUME: 500ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Deve acompanhar etiqueta

autoadesiva para especificação da dieta. Isento de micro-organismos patogênicos, UNID.

DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: A empresa está Habilitada. No dia 22/12/2014, às 12:34:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 12:34:48 horas, no lote (1) - Frasco, Para nutrição enteral, Em

polietileno, Descartável, transparente, atóxico, inodoro e com graduação em relevo na

mesma face com escala volumétrica de 50ml. Tampa de rosca com saída para adaptar ao

equipo, VOLUME: 500ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Deve acompanhar etiqueta

autoadesiva para especificação da dieta. Isento de micro-organismos patogênicos, UNID.

DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 12:34:48 horas, no lote (1) - Frasco, Para nutrição enteral, Em

polietileno, Descartável, transparente, atóxico, inodoro e com graduação em relevo na

mesma face com escala volumétrica de 50ml. Tampa de rosca com saída para adaptar ao

equipo, VOLUME: 500ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Deve acompanhar etiqueta

autoadesiva para especificação da dieta. Isento de micro-organismos patogênicos, UNID.

DE MEDIDA: Unitário. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

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

R$ 440,00.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:49:00 horas, no lote (2) - Lençol descartável com elástico,

branco, confeccionado em TNT 20 gramas, 2,20m x 1,40m. Atóxico. Embalagem c/ 10

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014, às 17:17:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:17:44 horas, no lote (2) - Lençol descartável com elástico,

branco, confeccionado em TNT 20 gramas, 2,20m x 1,40m. Atóxico. Embalagem c/ 10

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A empresa está Habilitada. No dia 22/12/2014, às 12:35:14 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/12/2014, às 12:35:14 horas, no lote (2) - Lençol descartável com elástico,

branco, confeccionado em TNT 20 gramas, 2,20m x 1,40m. Atóxico. Embalagem c/ 10

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 12:35:14 horas, no lote (2) - Lençol descartável com elástico,

branco, confeccionado em TNT 20 gramas, 2,20m x 1,40m. Atóxico. Embalagem c/ 10

unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT com o valor

R$ 3.700,00.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:40:49 horas, no lote (3) - Fita adesiva, TIPO: Cirúrgica,

MATERIAL: Em não tecido a base de viscose microporosa, COR: Bege, DIMENSÃO: 12mm

x 9m (aproximadamente), Com massa adesiva antialérgica, hipoalergênica tendo uma face

com alta adesividade, EMBALAGEM: Rolo com capa, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014, às 17:18:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:18:49 horas, no lote (3) - Fita adesiva, TIPO: Cirúrgica,

MATERIAL: Em não tecido a base de viscose microporosa, COR: Bege, DIMENSÃO: 12mm

x 9m (aproximadamente), Com massa adesiva antialérgica, hipoalergênica tendo uma face

com alta adesividade, EMBALAGEM: Rolo com capa, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a

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

A empresa está Habilitada. No dia 22/12/2014, às 13:43:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:43:09 horas, no lote (3) - Fita adesiva, TIPO: Cirúrgica,

MATERIAL: Em não tecido a base de viscose microporosa, COR: Bege, DIMENSÃO: 12mm

x 9m (aproximadamente), Com massa adesiva antialérgica, hipoalergênica tendo uma face

com alta adesividade, EMBALAGEM: Rolo com capa, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a

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

houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:43:09 horas, no lote (3) - Fita adesiva, TIPO: Cirúrgica,

MATERIAL: Em não tecido a base de viscose microporosa, COR: Bege, DIMENSÃO: 12mm

x 9m (aproximadamente), Com massa adesiva antialérgica, hipoalergênica tendo uma face

com alta adesividade, EMBALAGEM: Rolo com capa, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EDER

SOARES E CIA LTDA - EPP com o valor R$ 1.545,00.
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    No dia 04/12/2014, às 15:31:29 horas, no lote (4) - Colchão caixa de ovo - Fabricado em

PVC pneumático, tamanhos 1,90 a 0,90 cm, modelo caixa de ovo, usado para pacientes em

cicatrização de escaras, problemas de coluna e insônia. Cor azul Royal. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014, às 17:20:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:20:08 horas, no lote (4) - Colchão caixa de ovo - Fabricado em

PVC pneumático, tamanhos 1,90 a 0,90 cm, modelo caixa de ovo, usado para pacientes em

cicatrização de escaras, problemas de coluna e insônia. Cor azul Royal. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa está

Habilitada. No dia 22/12/2014, às 13:43:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:43:48 horas, no lote (4) - Colchão caixa de ovo - Fabricado em

PVC pneumático, tamanhos 1,90 a 0,90 cm, modelo caixa de ovo, usado para pacientes em

cicatrização de escaras, problemas de coluna e insônia. Cor azul Royal. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação

de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:43:48 horas, no lote (4) - Colchão caixa de ovo - Fabricado em

PVC pneumático, tamanhos 1,90 a 0,90 cm, modelo caixa de ovo, usado para pacientes em

cicatrização de escaras, problemas de coluna e insônia. Cor azul Royal. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa STARMED - ARTIGOS

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 2.200,00.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:31:35 horas, no lote (5) - Almotolia, Branca, Totalmente em

polietileno, com graduação em alto relevo e bico reto, 250ml, Composta por 3 partes:

bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em polietileno resistente e

flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em

toda extensão. Bico provido de encaixe adequado para fechamento perfeito, rosqueador

confeccionado em plástico rígido de rosca proporcionando perfeito encaixe da bisnaga,

tampa de plástico rígido. UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 18/12/2014, às 17:21:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:21:04 horas, no lote (5) - Almotolia, Branca, Totalmente em

polietileno, com graduação em alto relevo e bico reto, 250ml, Composta por 3 partes:

bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em polietileno resistente e

flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em

toda extensão. Bico provido de encaixe adequado para fechamento perfeito, rosqueador

confeccionado em plástico rígido de rosca proporcionando perfeito encaixe da bisnaga,
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tampa de plástico rígido. UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa está Habilitada. No dia

22/12/2014, às 13:44:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:44:09 horas, no lote (5) - Almotolia, Branca, Totalmente em

polietileno, com graduação em alto relevo e bico reto, 250ml, Composta por 3 partes:

bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em polietileno resistente e

flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em

toda extensão. Bico provido de encaixe adequado para fechamento perfeito, rosqueador

confeccionado em plástico rígido de rosca proporcionando perfeito encaixe da bisnaga,

tampa de plástico rígido. UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de intenção de

recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:44:09 horas, no lote (5) - Almotolia, Branca, Totalmente em

polietileno, com graduação em alto relevo e bico reto, 250ml, Composta por 3 partes:

bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em polietileno resistente e

flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em

toda extensão. Bico provido de encaixe adequado para fechamento perfeito, rosqueador

confeccionado em plástico rígido de rosca proporcionando perfeito encaixe da bisnaga,

tampa de plástico rígido. UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa STARMED - ARTIGOS MEDICOS E

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 299,20.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:20:41 horas, no lote (6) - Malha tubular com aproximadamente

25 cm de largura, constituída de fios de algodão  100% cru, tipo punho simples, a malha

devera apresentar excelente elasticidade, isenta de quaisquer defeitos,em rolo com 25

metros de comprimento. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de

fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014, às

17:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:22:08 horas, no lote (6) - Malha tubular com aproximadamente

25 cm de largura, constituída de fios de algodão  100% cru, tipo punho simples, a malha

devera apresentar excelente elasticidade, isenta de quaisquer defeitos,em rolo com 25

metros de comprimento. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de

fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A empresa está Habilitada. No dia 22/12/2014, às 13:44:26 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:44:26 horas, no lote (6) - Malha tubular com aproximadamente
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25 cm de largura, constituída de fios de algodão  100% cru, tipo punho simples, a malha

devera apresentar excelente elasticidade, isenta de quaisquer defeitos,em rolo com 25

metros de comprimento. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de

fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:44:26 horas, no lote (6) - Malha tubular com aproximadamente

25 cm de largura, constituída de fios de algodão  100% cru, tipo punho simples, a malha

devera apresentar excelente elasticidade, isenta de quaisquer defeitos,em rolo com 25

metros de comprimento. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de

fabricação. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 3.699,00.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:39:34 horas, no lote (7) - Placa Base de resina sintética, Flange

de 60mm, pré -abertura em 10mm, recortável de 10 a 55 mm. Bordas duplamente biseladas,

Encaixe Fácil, resina de última geração composta por: Carboximetilcelulose sódica, agente

suavizante, anti-oxidante e resina de hidrocarbono (atóxica), com haste para cinto na própria

Placa Base Compatível com a bolsa  modelo 1698 da coloplast. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014, às 17:23:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:23:07 horas, no lote (7) - Placa Base de resina sintética, Flange

de 60mm, pré -abertura em 10mm, recortável de 10 a 55 mm. Bordas duplamente biseladas,

Encaixe Fácil, resina de última geração composta por: Carboximetilcelulose sódica, agente

suavizante, anti-oxidante e resina de hidrocarbono (atóxica), com haste para cinto na própria

Placa Base Compatível com a bolsa  modelo 1698 da coloplast. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa está

Habilitada. No dia 22/12/2014, às 13:44:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:44:45 horas, no lote (7) - Placa Base de resina sintética, Flange

de 60mm, pré -abertura em 10mm, recortável de 10 a 55 mm. Bordas duplamente biseladas,

Encaixe Fácil, resina de última geração composta por: Carboximetilcelulose sódica, agente

suavizante, anti-oxidante e resina de hidrocarbono (atóxica), com haste para cinto na própria

Placa Base Compatível com a bolsa  modelo 1698 da coloplast. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de

intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:44:45 horas, no lote (7) - Placa Base de resina sintética, Flange

de 60mm, pré -abertura em 10mm, recortável de 10 a 55 mm. Bordas duplamente biseladas,

Encaixe Fácil, resina de última geração composta por: Carboximetilcelulose sódica, agente
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suavizante, anti-oxidante e resina de hidrocarbono (atóxica), com haste para cinto na própria

Placa Base Compatível com a bolsa  modelo 1698 da coloplast. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EFETIVE PRODUTOS

MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 69.496,00.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:39:44 horas, no lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de

ácido peracético especialmente indicado para a limpeza e desinfecção de alto nível de

artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido

de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 18/12/2014, às 17:23:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:23:57 horas, no lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de

ácido peracético especialmente indicado para a limpeza e desinfecção de alto nível de

artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido

de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa está Habilitada. No dia

22/12/2014, às 13:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:46:52 horas, no lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de

ácido peracético especialmente indicado para a limpeza e desinfecção de alto nível de

artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido

de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso. No dia

22/12/2014, às 13:47:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:47:10 horas, no lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de

ácido peracético especialmente indicado para a limpeza e desinfecção de alto nível de

artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido

de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso. No

dia 22/12/2014, às 13:47:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:47:32 horas, no lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de

ácido peracético especialmente indicado para a limpeza e desinfecção de alto nível de

artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido

de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de intenção de

recurso. No dia 22/12/2014, às 13:47:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:47:59 horas, no lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de
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ácido peracético especialmente indicado para a limpeza e desinfecção de alto nível de

artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido

de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:47:59 horas, no lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de

ácido peracético especialmente indicado para a limpeza e desinfecção de alto nível de

artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido

de hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES

LTDA com o valor R$ 7.400,00.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:21:02 horas, no lote (9) - 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: 500ml, UNID. DE MEDIDA:

Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014, às 17:25:30

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:25:30 horas, no lote (9) - 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: 500ml, UNID. DE MEDIDA:

Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: A empresa está Habilitada. No dia 22/12/2014, às 13:48:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:48:20 horas, no lote (9) - 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: 500ml, UNID. DE MEDIDA:

Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:48:20 horas, no lote (9) - 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: 500ml, UNID. DE MEDIDA:

Unitário. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA com o valor R$
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1.465,80.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:21:15 horas, no lote (10) - Atadura gessada, confeccionada em

tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser

tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua

utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado deforma continua sobre

um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos

aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00m de comprimento, embalada

individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação

e procedência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014, às

17:26:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:26:58 horas, no lote (10) - Atadura gessada, confeccionada em

tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser

tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua

utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado deforma continua sobre

um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos

aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00m de comprimento, embalada

individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação

e procedência. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa está Habilitada. No dia 22/12/2014, às 13:49:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:49:48 horas, no lote (10) - Atadura gessada, confeccionada em

tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser

tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua

utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado deforma continua sobre

um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos

aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00m de comprimento, embalada

individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação

e procedência. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Não houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:49:48 horas, no lote (10) - Atadura gessada, confeccionada em

tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser

tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua

utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado deforma continua sobre

um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos

aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00m de comprimento, embalada

individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação
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e procedência. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 233,00.

 

    No dia 04/12/2014, às 15:49:11 horas, no lote (11) - Termômetro, TIPO: clínico,

MATERIAL: em vidro capilar padrão para termômetro incolor dotado de renitência mecânica,

térmica e química, APRESENTAÇÃO: fácil leitura,formato prismático ou oval, com setas

orientadoras, com coluna de mercúrio ampla e centralizada, ESCALA: graduada em Celsius

de 36 a 42 graus centigrados, PRECISÃO: devidamente localizada e delimitada a marca de

37º C, DIMENSÃO: 12cm, UTILIZAÇÃO: indicar o limite normal da temperatura do corpo

humano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: esse produto deverá ser confeccionado em

vidro capilar padrão para termômetro incolor dotado de renitência mecânica, térmica e

química. Superfície isenta de qualquer mercúrio deverá ser não fragmentada e apresentar

características físico/químicas adequadas à função, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2014, às 17:27:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 17:27:29 horas, no lote (11) - Termômetro, TIPO: clínico,

MATERIAL: em vidro capilar padrão para termômetro incolor dotado de renitência mecânica,

térmica e química, APRESENTAÇÃO: fácil leitura,formato prismático ou oval, com setas

orientadoras, com coluna de mercúrio ampla e centralizada, ESCALA: graduada em Celsius

de 36 a 42 graus centigrados, PRECISÃO: devidamente localizada e delimitada a marca de

37º C, DIMENSÃO: 12cm, UTILIZAÇÃO: indicar o limite normal da temperatura do corpo

humano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: esse produto deverá ser confeccionado em

vidro capilar padrão para termômetro incolor dotado de renitência mecânica, térmica e

química. Superfície isenta de qualquer mercúrio deverá ser não fragmentada e apresentar

características físico/químicas adequadas à função, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA. -  a

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

A empresa está Habilitada. No dia 22/12/2014, às 13:54:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 13:54:48 horas, no lote (11) - Termômetro, TIPO: clínico,

MATERIAL: em vidro capilar padrão para termômetro incolor dotado de renitência mecânica,

térmica e química, APRESENTAÇÃO: fácil leitura,formato prismático ou oval, com setas

orientadoras, com coluna de mercúrio ampla e centralizada, ESCALA: graduada em Celsius

de 36 a 42 graus centigrados, PRECISÃO: devidamente localizada e delimitada a marca de

37º C, DIMENSÃO: 12cm, UTILIZAÇÃO: indicar o limite normal da temperatura do corpo

humano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: esse produto deverá ser confeccionado em

vidro capilar padrão para termômetro incolor dotado de renitência mecânica, térmica e

química. Superfície isenta de qualquer mercúrio deverá ser não fragmentada e apresentar

características físico/químicas adequadas à função, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA. -  a
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situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não

houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 22/12/2014, às 13:54:48 horas, no lote (11) - Termômetro, TIPO: clínico,

MATERIAL: em vidro capilar padrão para termômetro incolor dotado de renitência mecânica,

térmica e química, APRESENTAÇÃO: fácil leitura,formato prismático ou oval, com setas

orientadoras, com coluna de mercúrio ampla e centralizada, ESCALA: graduada em Celsius

de 36 a 42 graus centigrados, PRECISÃO: devidamente localizada e delimitada a marca de

37º C, DIMENSÃO: 12cm, UTILIZAÇÃO: indicar o limite normal da temperatura do corpo

humano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: esse produto deverá ser confeccionado em

vidro capilar padrão para termômetro incolor dotado de renitência mecânica, térmica e

química. Superfície isenta de qualquer mercúrio deverá ser não fragmentada e apresentar

características físico/químicas adequadas à função, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA. -

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

EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 1.600,00.

 

    No dia 04/12/2014, às 14:48:54 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (2) - Lençol descartável com elástico, branco, confeccionado em

TNT 20 gramas, 2,20m x 1,40m. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades. O motivo da

desclassificação foi: Apresentou valor superior do estabelecido em edital.

 

    No dia 04/12/2014, às 14:52:40 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassif icou a proposta do fornecedor - T.D. & V. COMERCIO DE PROD

ODONTOLOGICOS E HOSPITA, no lote (7) - Placa Base de resina sintética, Flange de

60mm, pré -abertura em 10mm, recortável de 10 a 55 mm. Bordas duplamente biseladas,

Encaixe Fácil, resina de última geração composta por: Carboximetilcelulose sódica, agente

suavizante, anti-oxidante e resina de hidrocarbono (atóxica), com haste para cinto na própria

Placa Base Compatível com a bolsa  modelo 1698 da coloplast. O motivo da

desclassificação foi: A empresa ofertou valor superior do estipulado em edital.

 

    No dia 04/12/2014, às 14:54:00 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassif icou a proposta do fornecedor - T.D. & V. COMERCIO DE PROD

ODONTOLOGICOS E HOSPITA, no lote (8) - Desinfetante de alto nível à base de ácido

peracético especialmente indicado para a limpeza e desinfecção de alto nível de artigos

críticos, semi-críticos e não críticos. Composição: Ácido peracético: 4% + Peróxido de

hidrogênio: 26%. Frascos com 1 litro. O motivo da desclassificação foi: A empresa ofertou

valor superior do estabelecido em edital.

 

    No dia 04/12/2014, às 14:55:19 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -
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desclassificou a proposta do fornecedor - STARMED - ARTIGOS MEDICOS E

HOSPITALARES LTDA, no lote (10) - Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro

inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com

componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e

uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado deforma continua sobre um

dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 minutos

aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00m de comprimento, embalada

individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação

e procedência. O motivo da desclassificação foi: A empresa ofertou valor superior do

estabelecido em edital.

 

    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.

 

STEPHANE GERLACH

Pregoeiro da disputa

 

MARIA TEREZA UILLE GOMES

Autoridade Competente

 

VALERIO TEIXEIRA GUERREIRO

Membro Equipe Apoio

 

GILMAR ANTONIO CARDOSO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.120.917/0001-79 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT

10.712.308/0001-13 COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

00.656.468/0001-39 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA

10.890.190/0001-13 EDER SOARES E CIA LTDA - EPP

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

18.279.039/0001-55 JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

05.997.927/0001-61 MEDIC STOCK COMERCIO DE PROD MEDICOS HOSPITALARES

02.816.696/0001-54 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

02.223.342/0001-04 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

10.696.932/0001-74 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITA
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