
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: 13.376.805-0)

 

     Às 10:04:49 horas do dia 08/12/2014 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:

13.376.805-0 - 2014/043.2014 que tem por objeto Contratação de empresa para aquisição

de material médico hospitalar, 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) - Dispositivo para infusão intravenosa, NÚMERO: 21, TIPO: Scalp, Formado por

agulha inoxidável com até 19mm de comprimento, ponta microlance com bisel curto, oca,

reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente siliconizada, protetor da agulha em PVC

rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com exclusivo dispositivo de encaixe em

forma de borboleta, com perfeita interconexão com agulha e tubo vinilico transparente

atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer lock", em obediência ao código de

cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-se com perfeição a seringa e/ou

equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas de empunhadura na cor do

canhão correspondente ao calibre.  EMBALAGEM: Em papel grau cirúrgico contendo nome,

calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização e número do registro do

Ministério da Saúde.

      UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (2) - Dispositivo para infusão intravenosa, NÚMERO: 23, TIPO: Scalp, Formado por

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:16:07:481 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 260,00

03/12/2014 11:42:59:364 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 2.460,00

08/12/2014 09:42:47:476 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 2.520,00

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.460,00

08/12/2014 08:29:28:194 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 2.460,00

08/12/2014 08:20:07:039 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.460,00
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agulha inoxidável com até 19mm de comprimento, ponta microlance com bisel curto, oca,

reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente siliconizada, protetor da agulha em PVC

rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com exclusivo dispositivo de encaixe em

forma de borboleta, com perfeita interconexão com agulha e tubo vinilico transparente

atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer lock", em obediência ao código de

cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-se com perfeição a seringa e/ou

equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas de empunhadura na cor do

canhão correspondente ao calibre, EMBALAGEM: Em papel grau cirúrgico contendo nome,

calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização e número do registro do

Ministério da Saúde,

UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (3) - Dispositivo para transferência de soluções e irrigação, para uso em frascos de

solução em sistema fechado. Ponta perfurante padrão ISO com protetor. Cone luer protetor

que garante a oclusão do sistema após o uso, com pega ergonômica afim de evitar o

contato das mãos com a ponta perfurante,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Esterilizado por óxido de etileno.Embalagem individual,

produto de uso único,

UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (4) - Bolsa de colostomia descartável em PVC estéril c/ adesivo hipoalérgico, pacote

com 10 bolsas  30 mm.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:16:07:481 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 156,00

03/12/2014 11:42:59:364 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 1.476,00

05/12/2014 09:14:16:437 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 1.476,00

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 1.476,00

08/12/2014 08:29:28:194 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 1.476,00

08/12/2014 08:20:07:039 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.476,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:16:07:481 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 660,00

05/12/2014 09:14:16:437 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 2.670,00

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.670,00

08/12/2014 08:20:07:039 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.670,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:16:07:481 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 568,00

05/12/2014 09:14:16:437 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 894,00

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 894,00

08/12/2014 08:20:07:039 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 894,00
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Lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável, Transparente ou opaca com clip, com sistema

duas peças para flange 60 mm (10-55mm), COMPATÍVEL COM placa da coloplast modelo

4265.

Lote (6) - Campo Cirúrgico descartável Tamanho: 60 x 60 cm.  Confeccionado em não

tecido. Não Estéril, TNT, 100% polipropileno Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote c/ 10 unidades

Lote (7) - Campo Cirúrgico fenestrado descartável Tamanho: 70 x 90 cm. Fenestra de 5 cm

de diâmetro. Confeccionado em não tecido. Não Estéril em TNT, 100% polipropileno

Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote com 10 unidades

Lote (8) - Cadarço em sarja 10mm a 12 mm x 50m - cor branco cadarço sarjado para fixação

de cânulas de traqueostomia  composto 90% algodão e 10% poliéster. Rolo Com no mínimo

50 metros.

Lote (9) - Compressa de gaze esterilizadas por óxido de etileno, 7,5 x 7,5 cm fechada e

aberta 30 cm x 15 cm, 13 fios, 8 camadas e 5 dobras, cor branca, pacote com 10

compressas, 100% algodão altamente absorvente.

Embalagem unitário em papel grau cirúrgico ou outro que garanta a sua esterilização ate o

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:16:07:481 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 53.340,00

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 66.507,00

08/12/2014 09:46:52:276 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 500.000,00

08/12/2014 08:20:07:039 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 66.507,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 7.334,00

08/12/2014 08:21:24:722 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 7.334,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 7.700,00

08/12/2014 08:21:24:722 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 7.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:17:34:433 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 850,00

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.377,00

08/12/2014 08:21:24:722 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 2.377,00
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consumo final e que não apresente violações mínimas na embalagem. Na embalagem

deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de

validade e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

Lote (10) - Compressa, Para campo operatório, MATERIAL: Tecido hidrófilo, 100% algodão,

Não estéril com fio radiopaco, em tecido, 4 camadas sobrepostas, fixadas entre si e

lateralmente,

MEDIDA: 23 x 25cm,

PESO MÍNIMO: 8 gramas, Dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo, formando

uma alça livre com mínimo de 18cm de comprimento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Isenta de substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas,

impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros defeitos que possam afetar seu

desempenho durante o uso,

EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (11) - Compressa de Gaze Algodonada 15 x 30cm 11 fios estéril constituída por uma

camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão medicinal (hidrófilo),

com envoltório de tecido de gaze também hidrófila.

Lote (12) - Papel, Grau cirúrgico, APRESENTAÇÃO: Bobina de 100m, MEDIDA: 22cm, Para

esterilização em autoclaves a vapor E.T.O, Constituído em filme termoplástico bilaminado

em polietileno e polipropileno, GRAMATURA: 54g/m², EMBALAGEM: Em papel cirúrgico

sem pin-holes e de porosidade controlada, com gramatura mínima de 70 a 80g/m²,

CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com indicadores químicos para vapor e E.T.O que mudam

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:17:34:433 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 7.800,00

05/12/2014 09:16:39:507 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 12.600,00

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 12.600,00

08/12/2014 08:30:54:625 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 12.600,00

08/12/2014 08:21:24:722 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 12.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:17:34:433 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 3.263,70

08/12/2014 07:36:56:773 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 5.307,50

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 5.307,50

08/12/2014 08:21:24:722 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 5.307,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:18:58:061 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 1.540,00

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 3.560,00

08/12/2014 08:22:43:796 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 3.560,00
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de cor diferenciando os produtos já processados, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (13) - Cateter, nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem

individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala

Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de

fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde

Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de fabricação. Conector de

oxigênio tipo universal.

Lote (14) - Conector, para oxigênio, MODELO: embalagem individual em papel grau

cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno, em conjunto com o cateter para oxigênio e funciona

como peça de conexão entre a fonte que fornece o oxigênio e o cateter que entra em

contato com o paciente, BITOLA DO FIO: diâmetro externo de 5mm, COMPOSIÇÃO : tubo

fabricado em PVC (Cloreto de Polivinila) verde, flexível e atóxico. Conector em PVC com

conexão universal nas duas extremidades do tubo, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA

Lote (15) - Umidificador: Frasco de Plástico de 250ml,Composição:Tampa em nylon

conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo

translúcido com indicação de nível mínimo e máximo.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:18:58:061 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 11.164,50

08/12/2014 09:50:33:067 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA  R$ 33.735,00

05/12/2014 17:27:31:877 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA  R$ 16.564,50

27/11/2014 16:46:17:677 DURAZZO COMERCIAL LTDA EPP  R$ 16.564,50

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 16.564,50

08/12/2014 09:50:45:528 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 50.000,00

08/12/2014 08:22:43:796 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 16.564,50

05/12/2014 10:54:26:270 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 16.564,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:18:58:061 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 330,00

05/12/2014 09:17:36:698 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 795,00

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 795,00

08/12/2014 08:22:43:796 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 795,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 421,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:18:58:061 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 588,00

21/11/2014 15:13:10:670 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.  R$ 950,00

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 1.593,50
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Lote (16) - Máscara para oxigênio adulto com reservatório  máscara de oxigênio adulto para

alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável, em silicone, com elástico ajustável

para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De

fácil manuseio e sem escape. Leve, resistente, deverá possuir extensor para rede de

oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 1,30 m de comprimento.

Lote (17) - Sonda, Gástrica, longa com tampa, NÚMERO: 18, COMPONENTES:

Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico, siliconizada, com superfície lisa e paredes

regulares em toda a sua extensão, maleável, calibre na medida padrão nacional,

EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (18) - Sonda, Gástrica, longa com tampa, NÚMERO: 16, COMPONENTES:

Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico, siliconizada, com superfície lisa e paredes

regulares em toda a sua extensão, maleável, calibre na medida padrão nacional,

EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (19) - Cânula orofaríngea, de guedel, Calibre 03, não estéril, confeccionada em plástico

atóxico ou material compatível, transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua

finalidade com reforço interno a fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O

produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais.

Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre de cânula, e

acompanha um metro de cardaço, para sua fixação. Embalagem individual (peça) conforme

prazo do fabricante e externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. , UNID.

DE MEDIDA: Unitário

08/12/2014 08:22:43:796 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.593,50

05/12/2014 10:54:26:270 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 1.593,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:20:46:229 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 1.176,00

21/11/2014 15:16:42:586 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.  R$ 985,00

05/12/2014 15:22:14:060 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 1.387,50

08/12/2014 08:24:00:294 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.387,50

05/12/2014 10:55:18:728 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 1.387,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:20:46:229 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 70,00

08/12/2014 08:24:00:294 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 78,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:20:46:229 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 49,50

08/12/2014 08:24:00:294 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 51,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:20:46:229 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 183,00
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Lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL: Fios 100% algodão, em tecido tipo tela, com 8

camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura

de curativos em geral e anti-sepsia da pele/mucosas, MEDIDA: 10 x 10cm (fechada), 20 x

40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2 gramas, Dobrada uniformemente para dentro em toda a

sua extensão para evitar o desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (21) - Coletor de urina, Adulto, Não-estéril, Transparente, escala de graduação precisa,

selagem perfeita que garanta o não vazamento, provido de cordel na abertura. Capacidade

de 2000ml,

UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (22) - Fita indicadora de esterilização, para autoclave, rolo de 19 mm x 30m, com alta

adesividade, embalagem individual e resistente de esterilização, para autoclave. , UNID. DE

MEDIDA: Unitário

21/11/2014 15:16:42:586 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.  R$ 175,00

05/12/2014 15:22:14:060 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 232,50

08/12/2014 08:24:00:294 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 232,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:20:46:229 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 19.450,00

08/12/2014 07:38:02:977 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 24.315,00

05/12/2014 09:18:13:989 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 24.315,00

05/12/2014 15:22:14:060 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 24.315,00

08/12/2014 09:54:44:004 T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E
HOSPITA  R$ 50.000,00

08/12/2014 08:31:28:528 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 24.315,00

08/12/2014 08:24:00:294 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 24.315,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:21:47:728 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 1.520,00

05/12/2014 09:19:25:580 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 3.152,00

05/12/2014 15:23:34:423 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 3.152,00

08/12/2014 08:32:31:967 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 3.152,00

08/12/2014 08:25:06:285 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 3.152,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:21:47:728 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 604,00
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Lote (23) - Cânula orofaríngea, de guedel, Calibre 04, não estéril, confeccionada em plástico

atóxico ou material compatível, transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua

finalidade com reforço interno a fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O

produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais.

Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre de cânula, e

acompanha um metro de cardaço, para sua fixação. Embalagem individual (peça) conforme

prazo do fabricante e externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde, UNID.

DE MEDIDA: Unitário

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Dispositivo para infusão intravenosa, NÚMERO: 21, TIPO: Scalp, Formado por

agulha inoxidável com até 19mm de comprimento, ponta microlance com bisel curto, oca,

reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente siliconizada, protetor da agulha em PVC

rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com exclusivo dispositivo de encaixe em

forma de borboleta, com perfeita interconexão com agulha e tubo vinilico transparente

atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer lock", em obediência ao código de

cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-se com perfeição a seringa e/ou

equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas de empunhadura na cor do

canhão correspondente ao calibre.  EMBALAGEM: Em papel grau cirúrgico contendo nome,

calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização e número do registro do

Ministério da Saúde.

      UNID. DE MEDIDA: Unitário.

05/12/2014 09:19:25:580 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 944,00

05/12/2014 15:23:34:423 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 944,00

08/12/2014 08:32:31:967 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 944,00

08/12/2014 08:25:06:285 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 944,00

05/12/2014 10:56:18:774 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 944,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/12/2014 08:21:47:728 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 183,00

21/11/2014 15:18:19:577 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.  R$ 175,00

05/12/2014 15:23:34:423 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 233,50

08/12/2014 08:25:06:285 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 233,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 08:16:07:481 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 260,00

08/12/2014 10:07:10:675 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.040,00

03/12/2014 11:42:59:364 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 2.460,00
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Lote (2) - Dispositivo para infusão intravenosa, NÚMERO: 23, TIPO: Scalp, Formado por

agulha inoxidável com até 19mm de comprimento, ponta microlance com bisel curto, oca,

reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente siliconizada, protetor da agulha em PVC

rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com exclusivo dispositivo de encaixe em

forma de borboleta, com perfeita interconexão com agulha e tubo vinilico transparente

atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer lock", em obediência ao código de

cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-se com perfeição a seringa e/ou

equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas de empunhadura na cor do

canhão correspondente ao calibre, EMBALAGEM: Em papel grau cirúrgico contendo nome,

calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização e número do registro do

Ministério da Saúde,

UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (3) - Dispositivo para transferência de soluções e irrigação, para uso em frascos de

solução em sistema fechado. Ponta perfurante padrão ISO com protetor. Cone luer protetor

que garante a oclusão do sistema após o uso, com pega ergonômica afim de evitar o

contato das mãos com a ponta perfurante,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Esterilizado por óxido de etileno.Embalagem individual,

produto de uso único,

UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (4) - Bolsa de colostomia descartável em PVC estéril c/ adesivo hipoalérgico, pacote

com 10 bolsas  30 mm.

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.460,00

08/12/2014 08:29:28:194 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 2.460,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 08:16:07:481 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 156,00

08/12/2014 10:33:35:276 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 300,00

08/12/2014 10:22:05:760 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 624,00

08/12/2014 10:15:04:312 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 1.100,00

03/12/2014 11:42:59:364 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA  R$ 1.476,00

08/12/2014 08:29:28:194 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 1.476,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 08:16:07:481 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 660,00

08/12/2014 10:07:30:154 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.027,00

08/12/2014 10:09:29:422 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 1.150,00

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.670,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável, Transparente ou opaca com clip, com sistema

duas peças para flange 60 mm (10-55mm), COMPATÍVEL COM placa da coloplast modelo

4265.

Lote (6) - Campo Cirúrgico descartável Tamanho: 60 x 60 cm.  Confeccionado em não

tecido. Não Estéril, TNT, 100% polipropileno Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote c/ 10 unidades

Lote (7) - Campo Cirúrgico fenestrado descartável Tamanho: 70 x 90 cm. Fenestra de 5 cm

de diâmetro. Confeccionado em não tecido. Não Estéril em TNT, 100% polipropileno

Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote com 10 unidades

Lote (8) - Cadarço em sarja 10mm a 12 mm x 50m - cor branco cadarço sarjado para fixação

de cânulas de traqueostomia  composto 90% algodão e 10% poliéster. Rolo Com no mínimo

50 metros.

Lote (9) - Compressa de gaze esterilizadas por óxido de etileno, 7,5 x 7,5 cm fechada e

aberta 30 cm x 15 cm, 13 fios, 8 camadas e 5 dobras, cor branca, pacote com 10

08/12/2014 10:10:05:690 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 520,00

08/12/2014 10:08:48:708 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 558,00

05/12/2014 09:14:16:437 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 894,00

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 894,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:11:18:778 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 23.000,00

08/12/2014 10:11:22:514 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 24.200,00

05/12/2014 15:16:16:632 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 66.507,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 7.334,00

08/12/2014 08:21:24:722 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 7.334,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 7.700,00

08/12/2014 08:21:24:722 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 7.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 08:17:34:433 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 850,00

08/12/2014 10:09:01:489 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.300,00

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 2.377,00
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compressas, 100% algodão altamente absorvente.

Embalagem unitário em papel grau cirúrgico ou outro que garanta a sua esterilização ate o

consumo final e que não apresente violações mínimas na embalagem. Na embalagem

deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de

validade e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

Lote (10) - Compressa, Para campo operatório, MATERIAL: Tecido hidrófilo, 100% algodão,

Não estéril com fio radiopaco, em tecido, 4 camadas sobrepostas, fixadas entre si e

lateralmente,

MEDIDA: 23 x 25cm,

PESO MÍNIMO: 8 gramas, Dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo, formando

uma alça livre com mínimo de 18cm de comprimento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Isenta de substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas,

impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros defeitos que possam afetar seu

desempenho durante o uso,

EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (11) - Compressa de Gaze Algodonada 15 x 30cm 11 fios estéril constituída por uma

camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão medicinal (hidrófilo),

com envoltório de tecido de gaze também hidrófila.

Lote (12) - Papel, Grau cirúrgico, APRESENTAÇÃO: Bobina de 100m, MEDIDA: 22cm, Para

esterilização em autoclaves a vapor E.T.O, Constituído em filme termoplástico bilaminado

em polietileno e polipropileno, GRAMATURA: 54g/m², EMBALAGEM: Em papel cirúrgico

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:16:52:470 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 7.200,00

08/12/2014 10:09:25:529 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 7.799,00

08/12/2014 10:08:47:086 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 8.500,00

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 12.600,00

08/12/2014 08:30:54:625 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 12.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:14:44:663 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 3.096,00

08/12/2014 10:09:45:872 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 3.260,00

05/12/2014 15:18:31:742 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 5.307,50

08/12/2014 07:36:56:773 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 5.307,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 08:18:58:061 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 1.540,00

08/12/2014 10:09:51:601 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.690,00

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 3.560,00
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sem pin-holes e de porosidade controlada, com gramatura mínima de 70 a 80g/m²,

CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com indicadores químicos para vapor e E.T.O que mudam

de cor diferenciando os produtos já processados, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (13) - Cateter, nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem

individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala

Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de

fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde

Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de fabricação. Conector de

oxigênio tipo universal.

Lote (14) - Conector, para oxigênio, MODELO: embalagem individual em papel grau

cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno, em conjunto com o cateter para oxigênio e funciona

como peça de conexão entre a fonte que fornece o oxigênio e o cateter que entra em

contato com o paciente, BITOLA DO FIO: diâmetro externo de 5mm, COMPOSIÇÃO : tubo

fabricado em PVC (Cloreto de Polivinila) verde, flexível e atóxico. Conector em PVC com

conexão universal nas duas extremidades do tubo, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA

Lote (15) - Umidificador: Frasco de Plástico de 250ml,Composição:Tampa em nylon

conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo

translúcido com indicação de nível mínimo e máximo.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 08:18:58:061 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 11.164,50

08/12/2014 10:15:18:020 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 13.260,00

08/12/2014 10:16:58:000 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 15.853,35

27/11/2014 16:46:17:677 DURAZZO COMERCIAL LTDA EPP  R$ 16.564,50

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 16.564,50

05/12/2014 17:27:31:877 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA  R$ 16.564,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:17:54:204 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 310,00

08/12/2014 10:15:25:109 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 338,00

08/12/2014 10:15:26:454 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 700,00

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 795,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/12/2014 15:20:23:343 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 421,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:34:21:462 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 490,00

08/12/2014 10:33:29:036 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 499,00

08/12/2014 10:33:22:509 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 650,00
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Lote (16) - Máscara para oxigênio adulto com reservatório  máscara de oxigênio adulto para

alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável, em silicone, com elástico ajustável

para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De

fácil manuseio e sem escape. Leve, resistente, deverá possuir extensor para rede de

oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 1,30 m de comprimento.

Lote (17) - Sonda, Gástrica, longa com tampa, NÚMERO: 18, COMPONENTES:

Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico, siliconizada, com superfície lisa e paredes

regulares em toda a sua extensão, maleável, calibre na medida padrão nacional,

EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (18) - Sonda, Gástrica, longa com tampa, NÚMERO: 16, COMPONENTES:

Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico, siliconizada, com superfície lisa e paredes

regulares em toda a sua extensão, maleável, calibre na medida padrão nacional,

EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (19) - Cânula orofaríngea, de guedel, Calibre 03, não estéril, confeccionada em plástico

atóxico ou material compatível, transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua

finalidade com reforço interno a fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O

produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais.

Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre de cânula, e

acompanha um metro de cardaço, para sua fixação. Embalagem individual (peça) conforme

prazo do fabricante e externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. , UNID.

DE MEDIDA: Unitário

08/12/2014 10:18:08:911 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 652,00

21/11/2014 15:13:10:670 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.  R$ 950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:34:08:184 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 968,00

08/12/2014 10:27:04:722 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 970,00

08/12/2014 10:22:25:622 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 975,00

21/11/2014 15:16:42:586 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.  R$ 985,00

08/12/2014 08:20:46:229 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 1.176,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:33:47:440 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 43,00

08/12/2014 10:32:41:805 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 45,50

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:26:53:354 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 36,00

08/12/2014 10:26:14:464 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 39,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:36:58:837 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 159,00
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Lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL: Fios 100% algodão, em tecido tipo tela, com 8

camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura

de curativos em geral e anti-sepsia da pele/mucosas, MEDIDA: 10 x 10cm (fechada), 20 x

40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2 gramas, Dobrada uniformemente para dentro em toda a

sua extensão para evitar o desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

UNID. DE MEDIDA: Unitário

Lote (21) - Coletor de urina, Adulto, Não-estéril, Transparente, escala de graduação precisa,

selagem perfeita que garanta o não vazamento, provido de cordel na abertura. Capacidade

de 2000ml,

UNID. DE MEDIDA: Unitário.

Lote (22) - Fita indicadora de esterilização, para autoclave, rolo de 19 mm x 30m, com alta

adesividade, embalagem individual e resistente de esterilização, para autoclave. , UNID. DE

MEDIDA: Unitário

08/12/2014 10:26:20:558 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 169,00

21/11/2014 15:16:42:586 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.  R$ 175,00

08/12/2014 10:34:34:698 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 198,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:40:12:805 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 16.000,00

08/12/2014 10:38:58:738 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 16.860,00

08/12/2014 10:35:05:957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 18.400,00

08/12/2014 10:27:18:064 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 20.800,00

05/12/2014 15:22:14:060 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 24.315,00

08/12/2014 07:38:02:977 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP  R$ 24.315,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 08:21:47:728 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 1.520,00

08/12/2014 10:32:28:097 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 1.632,80

08/12/2014 10:37:28:751 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 1.900,00

08/12/2014 10:34:15:225 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 1.907,60

08/12/2014 10:37:07:659 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 3.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:41:40:838 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E
LABORA  R$ 450,00

08/12/2014 10:41:33:045 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 496,00
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Lote (23) - Cânula orofaríngea, de guedel, Calibre 04, não estéril, confeccionada em plástico

atóxico ou material compatível, transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua

finalidade com reforço interno a fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O

produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais.

Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre de cânula, e

acompanha um metro de cardaço, para sua fixação. Embalagem individual (peça) conforme

prazo do fabricante e externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,

data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde, UNID.

DE MEDIDA: Unitário

 

    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 08/12/2014, às 10:32:41 horas, no lote (1) - Dispositivo para infusão intravenosa,

NÚMERO: 21, TIPO: Scalp, Formado por agulha inoxidável com até 19mm de comprimento,

ponta microlance com bisel curto, oca, reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente

siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com

exclusivo dispositivo de encaixe em forma de borboleta, com perfeita interconexão com

agulha e tubo vinilico transparente atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer

lock", em obediência ao código de cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-

se com perfeição a seringa e/ou equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas

de empunhadura na cor do canhão correspondente ao calibre.  EMBALAGEM: Em papel

grau cirúrgico contendo nome, calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização

e número do registro do Ministério da Saúde.

      UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/12/2014, às 14:31:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

08/12/2014 10:34:29:300 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  R$ 741,00

08/12/2014 10:33:57:398 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 780,00

08/12/2014 10:37:28:499 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 900,00

05/12/2014 10:56:18:774 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 944,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/12/2014 10:37:03:699 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  R$ 159,00

08/12/2014 10:33:50:045 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA  R$ 169,00

08/12/2014 10:37:43:937 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LT  R$ 174,00

21/11/2014 15:18:19:577 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.  R$ 175,00
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    No dia 16/12/2014, às 14:31:05 horas, no lote (1) - Dispositivo para infusão intravenosa,

NÚMERO: 21, TIPO: Scalp, Formado por agulha inoxidável com até 19mm de comprimento,

ponta microlance com bisel curto, oca, reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente

siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com

exclusivo dispositivo de encaixe em forma de borboleta, com perfeita interconexão com

agulha e tubo vinilico transparente atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer

lock", em obediência ao código de cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-

se com perfeição a seringa e/ou equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas

de empunhadura na cor do canhão correspondente ao calibre.  EMBALAGEM: Em papel

grau cirúrgico contendo nome, calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização

e número do registro do Ministério da Saúde.

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

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a documentação conforme

descrito em edital, estando Habilitada. No dia 18/12/2014, às 14:43:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:43:09 horas, no lote (1) - Dispositivo para infusão intravenosa,

NÚMERO: 21, TIPO: Scalp, Formado por agulha inoxidável com até 19mm de comprimento,

ponta microlance com bisel curto, oca, reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente

siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com

exclusivo dispositivo de encaixe em forma de borboleta, com perfeita interconexão com

agulha e tubo vinilico transparente atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer

lock", em obediência ao código de cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-

se com perfeição a seringa e/ou equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas

de empunhadura na cor do canhão correspondente ao calibre.  EMBALAGEM: Em papel

grau cirúrgico contendo nome, calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização

e número do registro do Ministério da Saúde.

      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 18/12/2014, às 14:43:09 horas, no lote (1) - Dispositivo para infusão intravenosa,

NÚMERO: 21, TIPO: Scalp, Formado por agulha inoxidável com até 19mm de comprimento,

ponta microlance com bisel curto, oca, reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente

siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com

exclusivo dispositivo de encaixe em forma de borboleta, com perfeita interconexão com

agulha e tubo vinilico transparente atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer

lock", em obediência ao código de cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-

se com perfeição a seringa e/ou equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas

de empunhadura na cor do canhão correspondente ao calibre.  EMBALAGEM: Em papel

grau cirúrgico contendo nome, calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização
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e número do registro do Ministério da Saúde.

      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$ 260,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:43:09 horas, no lote (2) - Dispositivo para infusão intravenosa,

NÚMERO: 23, TIPO: Scalp, Formado por agulha inoxidável com até 19mm de comprimento,

ponta microlance com bisel curto, oca, reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente

siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com

exclusivo dispositivo de encaixe em forma de borboleta, com perfeita interconexão com

agulha e tubo vinilico transparente atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer

lock", em obediência ao código de cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-

se com perfeição a seringa e/ou equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas

de empunhadura na cor do canhão correspondente ao calibre, EMBALAGEM: Em papel

grau cirúrgico contendo nome, calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização

e número do registro do Ministério da Saúde,

UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/12/2014, às 14:32:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 14:32:11 horas, no lote (2) - Dispositivo para infusão intravenosa,

NÚMERO: 23, TIPO: Scalp, Formado por agulha inoxidável com até 19mm de comprimento,

ponta microlance com bisel curto, oca, reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente

siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com

exclusivo dispositivo de encaixe em forma de borboleta, com perfeita interconexão com

agulha e tubo vinilico transparente atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer

lock", em obediência ao código de cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-

se com perfeição a seringa e/ou equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas

de empunhadura na cor do canhão correspondente ao calibre, EMBALAGEM: Em papel

grau cirúrgico contendo nome, calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização

e número do registro do Ministério da Saúde,

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

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a documentação conforme

descrito em edital, estando Habilitada. No dia 18/12/2014, às 14:44:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:44:00 horas, no lote (2) - Dispositivo para infusão intravenosa,

NÚMERO: 23, TIPO: Scalp, Formado por agulha inoxidável com até 19mm de comprimento,

ponta microlance com bisel curto, oca, reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente

siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com

exclusivo dispositivo de encaixe em forma de borboleta, com perfeita interconexão com
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agulha e tubo vinilico transparente atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer

lock", em obediência ao código de cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-

se com perfeição a seringa e/ou equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas

de empunhadura na cor do canhão correspondente ao calibre, EMBALAGEM: Em papel

grau cirúrgico contendo nome, calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização

e número do registro do Ministério da Saúde,

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 18/12/2014, às 14:44:00 horas, no lote (2) - Dispositivo para infusão intravenosa,

NÚMERO: 23, TIPO: Scalp, Formado por agulha inoxidável com até 19mm de comprimento,

ponta microlance com bisel curto, oca, reta, cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente

siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido, asas de empunhadura fixa leve, flexível com

exclusivo dispositivo de encaixe em forma de borboleta, com perfeita interconexão com

agulha e tubo vinilico transparente atóxico e apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer

lock", em obediência ao código de cores conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-

se com perfeição a seringa e/ou equipos. Conector com tampa transparente tipo rosca, asas

de empunhadura na cor do canhão correspondente ao calibre, EMBALAGEM: Em papel

grau cirúrgico contendo nome, calibre, validade, data de fabricação, método de esterilização

e número do registro do Ministério da Saúde,

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$ 156,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:13:10 horas, no lote (3) - Dispositivo para transferência de

soluções e irrigação, para uso em frascos de solução em sistema fechado. Ponta perfurante

padrão ISO com protetor. Cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso,

com pega ergonômica afim de evitar o contato das mãos com a ponta perfurante,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Esterilizado por óxido de etileno.Embalagem individual,

produto de uso único,

UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/12/2014, às 14:32:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 14:32:42 horas, no lote (3) - Dispositivo para transferência de

soluções e irrigação, para uso em frascos de solução em sistema fechado. Ponta perfurante

padrão ISO com protetor. Cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso,

com pega ergonômica afim de evitar o contato das mãos com a ponta perfurante,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Esterilizado por óxido de etileno.Embalagem individual,

produto de uso único,

UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
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motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a documentação conforme

descrito em edital, estando Habilitada. No dia 18/12/2014, às 14:44:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:44:21 horas, no lote (3) - Dispositivo para transferência de

soluções e irrigação, para uso em frascos de solução em sistema fechado. Ponta perfurante

padrão ISO com protetor. Cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso,

com pega ergonômica afim de evitar o contato das mãos com a ponta perfurante,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Esterilizado por óxido de etileno.Embalagem individual,

produto de uso único,

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 18/12/2014, às 14:44:21 horas, no lote (3) - Dispositivo para transferência de

soluções e irrigação, para uso em frascos de solução em sistema fechado. Ponta perfurante

padrão ISO com protetor. Cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso,

com pega ergonômica afim de evitar o contato das mãos com a ponta perfurante,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Esterilizado por óxido de etileno.Embalagem individual,

produto de uso único,

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$ 660,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:12:26 horas, no lote (4) - Bolsa de colostomia descartável em

PVC estéril c/ adesivo hipoalérgico, pacote com 10 bolsas  30 mm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 14:33:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 14:33:25 horas, no lote (4) - Bolsa de colostomia descartável em

PVC estéril c/ adesivo hipoalérgico, pacote com 10 bolsas  30 mm. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda a documentação conforme descrito em edital, estando Habilitada. No dia

18/12/2014, às 14:44:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:44:42 horas, no lote (4) - Bolsa de colostomia descartável em

PVC estéril c/ adesivo hipoalérgico, pacote com 10 bolsas  30 mm. -  a situação do lote foi

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

intenção de recurso.

 

    No dia 18/12/2014, às 14:44:42 horas, no lote (4) - Bolsa de colostomia descartável em
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PVC estéril c/ adesivo hipoalérgico, pacote com 10 bolsas  30 mm. -  pelo critério de menor

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

MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 520,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:12:36 horas, no lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável,

Transparente ou opaca com clip, com sistema duas peças para flange 60 mm (10-55mm),

COMPATÍVEL COM placa da coloplast modelo 4265. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 16/12/2014, às 14:55:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 14:55:09 horas, no lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável,

Transparente ou opaca com clip, com sistema duas peças para flange 60 mm (10-55mm),

COMPATÍVEL COM placa da coloplast modelo 4265. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor: STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

No dia 16/12/2014, às 14:57:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 14:57:20 horas, no lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável,

Transparente ou opaca com clip, com sistema duas peças para flange 60 mm (10-55mm),

COMPATÍVEL COM placa da coloplast modelo 4265. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a

documentação conforme descrito em edital, estando Habilitada. No dia 18/12/2014, às

14:45:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:45:06 horas, no lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável,

Transparente ou opaca com clip, com sistema duas peças para flange 60 mm (10-55mm),

COMPATÍVEL COM placa da coloplast modelo 4265. -  a situação do lote foi alterada para:

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

recurso.

 

    No dia 18/12/2014, às 14:45:06 horas, no lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável,

Transparente ou opaca com clip, com sistema duas peças para flange 60 mm (10-55mm),

COMPATÍVEL COM placa da coloplast modelo 4265. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO-

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 24.192,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:14:44 horas, no lote (6) - Campo Cirúrgico descartável

Tamanho: 60 x 60 cm.  Confeccionado em não tecido. Não Estéril, TNT, 100% polipropileno

Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote c/ 10 unidades -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No
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dia 16/12/2014, às 14:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 14:58:13 horas, no lote (6) - Campo Cirúrgico descartável

Tamanho: 60 x 60 cm.  Confeccionado em não tecido. Não Estéril, TNT, 100% polipropileno

Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote c/ 10 unidades -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a documentação

conforme descrito em edital, estando Habilitada. No dia 18/12/2014, às 14:45:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:45:27 horas, no lote (6) - Campo Cirúrgico descartável

Tamanho: 60 x 60 cm.  Confeccionado em não tecido. Não Estéril, TNT, 100% polipropileno

Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote 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 18/12/2014, às 14:45:27 horas, no lote (6) - Campo Cirúrgico descartável

Tamanho: 60 x 60 cm.  Confeccionado em não tecido. Não Estéril, TNT, 100% polipropileno

Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote 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$ 7.334,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:16:45 horas, no lote (7) - Campo Cirúrgico fenestrado

descartável Tamanho: 70 x 90 cm. Fenestra de 5 cm de diâmetro. Confeccionado em não

tecido. Não Estéril em TNT, 100% polipropileno Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote com 10 unidades -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 16/12/2014, às 15:01:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:01:00 horas, no lote (7) - Campo Cirúrgico fenestrado

descartável Tamanho: 70 x 90 cm. Fenestra de 5 cm de diâmetro. Confeccionado em não

tecido. Não Estéril em TNT, 100% polipropileno Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote com 10 unidades -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a documentação

conforme descrito em edital, estando Habilitada. No dia 18/12/2014, às 14:45:46 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:45:46 horas, no lote (7) - Campo Cirúrgico fenestrado

descartável Tamanho: 70 x 90 cm. Fenestra de 5 cm de diâmetro. Confeccionado em não

tecido. Não Estéril em TNT, 100% polipropileno Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote com 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 18/12/2014, às 14:45:46 horas, no lote (7) - Campo Cirúrgico fenestrado

descartável Tamanho: 70 x 90 cm. Fenestra de 5 cm de diâmetro. Confeccionado em não

tecido. Não Estéril em TNT, 100% polipropileno Gramatura PP50.

Cor: azul 

Embalagem: pacote com 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$ 7.700,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:20:34 horas, no lote (8) - Cadarço em sarja 10mm a 12 mm x

50m - cor branco cadarço sarjado para fixação de cânulas de traqueostomia  composto 90%

algodão e 10% poliéster. Rolo Com no mínimo 50 metros. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:01:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:01:41 horas, no lote (8) - Cadarço em sarja 10mm a 12 mm x

50m - cor branco cadarço sarjado para fixação de cânulas de traqueostomia  composto 90%

algodão e 10% poliéster. Rolo Com no mínimo 50 metros. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda

a documentação conforme descrito em edital, estando Habilitada. No dia 18/12/2014, às

14:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:46:21 horas, no lote (8) - Cadarço em sarja 10mm a 12 mm x

50m - cor branco cadarço sarjado para fixação de cânulas de traqueostomia  composto 90%

algodão e 10% poliéster. Rolo Com no mínimo 50 metros. -  a situação do lote foi alterada

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

de recurso.

 

    No dia 18/12/2014, às 14:46:21 horas, no lote (8) - Cadarço em sarja 10mm a 12 mm x

50m - cor branco cadarço sarjado para fixação de cânulas de traqueostomia  composto 90%

algodão e 10% poliéster. Rolo Com no mínimo 50 metros. -  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$ 850,00.
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    No dia 08/12/2014, às 10:31:10 horas, no lote (9) - Compressa de gaze esterilizadas por

óxido de etileno, 7,5 x 7,5 cm fechada e aberta 30 cm x 15 cm, 13 fios, 8 camadas e 5

dobras, cor branca, pacote com 10 compressas, 100% algodão altamente absorvente.

Embalagem unitário em papel grau cirúrgico ou outro que garanta a sua esterilização ate o

consumo final e que não apresente violações mínimas na embalagem. Na embalagem

deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de

validade e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:02:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:02:31 horas, no lote (9) - Compressa de gaze esterilizadas por

óxido de etileno, 7,5 x 7,5 cm fechada e aberta 30 cm x 15 cm, 13 fios, 8 camadas e 5

dobras, cor branca, pacote com 10 compressas, 100% algodão altamente absorvente.

Embalagem unitário em papel grau cirúrgico ou outro que garanta a sua esterilização ate o

consumo final e que não apresente violações mínimas na embalagem. Na embalagem

deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de

validade e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda a

documentação conforme descrito em edital, estando Habilitada. No dia 18/12/2014, às

14:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:47:09 horas, no lote (9) - Compressa de gaze esterilizadas por

óxido de etileno, 7,5 x 7,5 cm fechada e aberta 30 cm x 15 cm, 13 fios, 8 camadas e 5

dobras, cor branca, pacote com 10 compressas, 100% algodão altamente absorvente.

Embalagem unitário em papel grau cirúrgico ou outro que garanta a sua esterilização ate o

consumo final e que não apresente violações mínimas na embalagem. Na embalagem

deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de

validade e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. -  a situação do lote foi alterada para:

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

recurso.

 

    No dia 18/12/2014, às 14:47:09 horas, no lote (9) - Compressa de gaze esterilizadas por

óxido de etileno, 7,5 x 7,5 cm fechada e aberta 30 cm x 15 cm, 13 fios, 8 camadas e 5

dobras, cor branca, pacote com 10 compressas, 100% algodão altamente absorvente.

Embalagem unitário em papel grau cirúrgico ou outro que garanta a sua esterilização ate o

consumo final e que não apresente violações mínimas na embalagem. Na embalagem

deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de

validade e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. -  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$ 7.200,00.
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    No dia 08/12/2014, às 10:25:44 horas, no lote (10) - Compressa, Para campo operatório,

MATERIAL: Tecido hidrófilo, 100% algodão, Não estéril com fio radiopaco, em tecido, 4

camadas sobrepostas, fixadas entre si e lateralmente,

MEDIDA: 23 x 25cm,

PESO MÍNIMO: 8 gramas, Dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo, formando

uma alça livre com mínimo de 18cm de comprimento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Isenta de substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas,

impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros defeitos que possam afetar seu

desempenho durante o uso,

EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:03:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:03:28 horas, no lote (10) - Compressa, Para campo operatório,

MATERIAL: Tecido hidrófilo, 100% algodão, Não estéril com fio radiopaco, em tecido, 4

camadas sobrepostas, fixadas entre si e lateralmente,

MEDIDA: 23 x 25cm,

PESO MÍNIMO: 8 gramas, Dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo, formando

uma alça livre com mínimo de 18cm de comprimento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Isenta de substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas,

impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros defeitos que possam afetar seu

desempenho durante o uso,

EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote

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

apresentou toda a documentação conforme descrito em edital, estando Habilitada. No dia

18/12/2014, às 14:47:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:47:38 horas, no lote (10) - Compressa, Para campo operatório,

MATERIAL: Tecido hidrófilo, 100% algodão, Não estéril com fio radiopaco, em tecido, 4

camadas sobrepostas, fixadas entre si e lateralmente,

MEDIDA: 23 x 25cm,

PESO MÍNIMO: 8 gramas, Dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo, formando

uma alça livre com mínimo de 18cm de comprimento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Isenta de substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas,

impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros defeitos que possam afetar seu

desempenho durante o uso,

EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, 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.
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    No dia 18/12/2014, às 14:47:38 horas, no lote (10) - Compressa, Para campo operatório,

MATERIAL: Tecido hidrófilo, 100% algodão, Não estéril com fio radiopaco, em tecido, 4

camadas sobrepostas, fixadas entre si e lateralmente,

MEDIDA: 23 x 25cm,

PESO MÍNIMO: 8 gramas, Dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo, formando

uma alça livre com mínimo de 18cm de comprimento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Isenta de substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas,

impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros defeitos que possam afetar seu

desempenho durante o uso,

EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, 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$ 3.095,40.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:12:10 horas, no lote (11) - Compressa de Gaze Algodonada 15

x 30cm 11 fios estéril constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas

mantas de algodão medicinal (hidrófilo), com envoltório de tecido de gaze também hidrófila. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:46:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:46:28 horas, no lote (11) - Compressa de Gaze Algodonada 15

x 30cm 11 fios estéril constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas

mantas de algodão medicinal (hidrófilo), com envoltório de tecido de gaze também hidrófila. -

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

seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou todas as documentações conforme

descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:48:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:48:14 horas, no lote (11) - Compressa de Gaze Algodonada 15

x 30cm 11 fios estéril constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas

mantas de algodão medicinal (hidrófilo), com envoltório de tecido de gaze também hidrófila. -

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

houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 18/12/2014, às 14:48:14 horas, no lote (11) - Compressa de Gaze Algodonada 15

x 30cm 11 fios estéril constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas

mantas de algodão medicinal (hidrófilo), com envoltório de tecido de gaze também hidrófila. -

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$ 1.540,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:32:48 horas, no lote (12) - Papel, Grau cirúrgico,
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APRESENTAÇÃO: Bobina de 100m, MEDIDA: 22cm, Para esterilização em autoclaves a

vapor E.T.O, Constituído em filme termoplástico bilaminado em polietileno e polipropileno,

GRAMATURA: 54g/m², EMBALAGEM: Em papel cirúrgico sem pin-holes e de porosidade

controlada, com gramatura mínima de 70 a 80g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com

indicadores químicos para vapor e E.T.O que mudam de cor diferenciando os produtos já

processados, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 16/12/2014, às 15:47:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:47:01 horas, no lote (12) - Papel, Grau cirúrgico,

APRESENTAÇÃO: Bobina de 100m, MEDIDA: 22cm, Para esterilização em autoclaves a

vapor E.T.O, Constituído em filme termoplástico bilaminado em polietileno e polipropileno,

GRAMATURA: 54g/m², EMBALAGEM: Em papel cirúrgico sem pin-holes e de porosidade

controlada, com gramatura mínima de 70 a 80g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com

indicadores químicos para vapor e E.T.O que mudam de cor diferenciando os produtos já

processados, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou

todas as documentações conforme descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:50:13 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:50:13 horas, no lote (12) - Papel, Grau cirúrgico,

APRESENTAÇÃO: Bobina de 100m, MEDIDA: 22cm, Para esterilização em autoclaves a

vapor E.T.O, Constituído em filme termoplástico bilaminado em polietileno e polipropileno,

GRAMATURA: 54g/m², EMBALAGEM: Em papel cirúrgico sem pin-holes e de porosidade

controlada, com gramatura mínima de 70 a 80g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com

indicadores químicos para vapor e E.T.O que mudam de cor diferenciando os produtos já

processados, 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 18/12/2014, às 14:50:13 horas, no lote (12) - Papel, Grau cirúrgico,

APRESENTAÇÃO: Bobina de 100m, MEDIDA: 22cm, Para esterilização em autoclaves a

vapor E.T.O, Constituído em filme termoplástico bilaminado em polietileno e polipropileno,

GRAMATURA: 54g/m², EMBALAGEM: Em papel cirúrgico sem pin-holes e de porosidade

controlada, com gramatura mínima de 70 a 80g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com

indicadores químicos para vapor e E.T.O que mudam de cor diferenciando os produtos já

processados, 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$ 11.164,50.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:21:10 horas, no lote (13) - Cateter, nasal, para oxigênio, tipo

óculos, descartável, uso adulto. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau
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cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala Na embalagem devera estar impresso

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde Apresentar registro do produto na Anvisa e boas

práticas de fabricação. Conector de oxigênio tipo universal. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:47:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:47:28 horas, no lote (13) - Cateter, nasal, para oxigênio, tipo

óculos, descartável, uso adulto. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala Na embalagem devera estar impresso

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde Apresentar registro do produto na Anvisa e boas

práticas de fabricação. Conector de oxigênio tipo universal. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa esta Habilitada,

pois apresentou todas as documentações conforme descrito em edital. No dia 18/12/2014,

às 14:51:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:51:25 horas, no lote (13) - Cateter, nasal, para oxigênio, tipo

óculos, descartável, uso adulto. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala Na embalagem devera estar impresso

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde Apresentar registro do produto na Anvisa e boas

práticas de fabricação. Conector de oxigênio tipo universal. -  a situação do lote foi alterada

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

de recurso.

 

    No dia 18/12/2014, às 14:51:25 horas, no lote (13) - Cateter, nasal, para oxigênio, tipo

óculos, descartável, uso adulto. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala Na embalagem devera estar impresso

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde Apresentar registro do produto na Anvisa e boas

práticas de fabricação. Conector de oxigênio tipo universal. -  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$ 310,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:20:26 horas, no lote (14) - Conector, para oxigênio, MODELO:

embalagem individual em papel grau cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno, em conjunto

com o cateter para oxigênio e funciona como peça de conexão entre a fonte que fornece o

oxigênio e o cateter que entra em contato com o paciente, BITOLA DO FIO: diâmetro

externo de 5mm, COMPOSIÇÃO : tubo fabricado em PVC (Cloreto de Polivinila) verde,

flexível e atóxico. Conector em PVC com conexão universal nas duas extremidades do tubo,

18/12/2014 Página 27 de 40



UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 16/12/2014, às 15:48:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:48:01 horas, no lote (14) - Conector, para oxigênio, MODELO:

embalagem individual em papel grau cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno, em conjunto

com o cateter para oxigênio e funciona como peça de conexão entre a fonte que fornece o

oxigênio e o cateter que entra em contato com o paciente, BITOLA DO FIO: diâmetro

externo de 5mm, COMPOSIÇÃO : tubo fabricado em PVC (Cloreto de Polivinila) verde,

flexível e atóxico. Conector em PVC com conexão universal nas duas extremidades do tubo,

UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou

todas as documentações conforme descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:51:49 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:51:49 horas, no lote (14) - Conector, para oxigênio, MODELO:

embalagem individual em papel grau cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno, em conjunto

com o cateter para oxigênio e funciona como peça de conexão entre a fonte que fornece o

oxigênio e o cateter que entra em contato com o paciente, BITOLA DO FIO: diâmetro

externo de 5mm, COMPOSIÇÃO : tubo fabricado em PVC (Cloreto de Polivinila) verde,

flexível e atóxico. Conector em PVC com conexão universal nas duas extremidades do tubo,

UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

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

 

    No dia 18/12/2014, às 14:51:49 horas, no lote (14) - Conector, para oxigênio, MODELO:

embalagem individual em papel grau cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno, em conjunto

com o cateter para oxigênio e funciona como peça de conexão entre a fonte que fornece o

oxigênio e o cateter que entra em contato com o paciente, BITOLA DO FIO: diâmetro

externo de 5mm, COMPOSIÇÃO : tubo fabricado em PVC (Cloreto de Polivinila) verde,

flexível e atóxico. Conector em PVC com conexão universal nas duas extremidades do tubo,

UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA -  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$ 421,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:43:18 horas, no lote (15) - Umidificador: Frasco de Plástico de

250ml,Composição:Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para

permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:48:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:48:42 horas, no lote (15) - Umidificador: Frasco de Plástico de
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250ml,Composição:Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para

permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo.

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

seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou todas as documentações conforme

descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:53:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:53:36 horas, no lote (15) - Umidificador: Frasco de Plástico de

250ml,Composição:Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para

permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo.

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

houve manifestação de intenção de recurso.

 

    No dia 18/12/2014, às 14:53:36 horas, no lote (15) - Umidificador: Frasco de Plástico de

250ml,Composição:Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para

permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo.

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

EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 490,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 11:04:19 horas, no lote (16) - Máscara para oxigênio adulto com

reservatório  máscara de oxigênio adulto para alta concentração com reservatório tipo bag,

reutilizável, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com

conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve,

resistente, deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de

PVC com 1,30 m de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/12/2014, às 15:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:49:06 horas, no lote (16) - Máscara para oxigênio adulto com

reservatório  máscara de oxigênio adulto para alta concentração com reservatório tipo bag,

reutilizável, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com

conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve,

resistente, deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de

PVC com 1,30 m de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou

todas as documentações conforme descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:54:32 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:54:32 horas, no lote (16) - Máscara para oxigênio adulto com

reservatório  máscara de oxigênio adulto para alta concentração com reservatório tipo bag,

reutilizável, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com

conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve,
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resistente, deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de

PVC com 1,30 m de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

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

 

    No dia 18/12/2014, às 14:54:32 horas, no lote (16) - Máscara para oxigênio adulto com

reservatório  máscara de oxigênio adulto para alta concentração com reservatório tipo bag,

reutilizável, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com

conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve,

resistente, deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de

PVC com 1,30 m de comprimento. -  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$ 968,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 11:04:37 horas, no lote (17) - Sonda, Gástrica, longa com tampa,

NÚMERO: 18, COMPONENTES: Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico,

siliconizada, com superfície lisa e paredes regulares em toda a sua extensão, maleável,

calibre na medida padrão nacional, EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA:

Unitário -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:50:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:50:08 horas, no lote (17) - Sonda, Gástrica, longa com tampa,

NÚMERO: 18, COMPONENTES: Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico,

siliconizada, com superfície lisa e paredes regulares em toda a sua extensão, maleável,

calibre na medida padrão nacional, EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA:

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

o seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou todas as documentações conforme

descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:55:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:55:09 horas, no lote (17) - Sonda, Gástrica, longa com tampa,

NÚMERO: 18, COMPONENTES: Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico,

siliconizada, com superfície lisa e paredes regulares em toda a sua extensão, maleável,

calibre na medida padrão nacional, EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, 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 18/12/2014, às 14:55:09 horas, no lote (17) - Sonda, Gástrica, longa com tampa,

NÚMERO: 18, COMPONENTES: Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico,

siliconizada, com superfície lisa e paredes regulares em toda a sua extensão, maleável,

calibre na medida padrão nacional, EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA:

Unitário -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
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empresa STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 43,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 11:04:44 horas, no lote (18) - Sonda, Gástrica, longa com tampa,

NÚMERO: 16, COMPONENTES: Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico,

siliconizada, com superfície lisa e paredes regulares em toda a sua extensão, maleável,

calibre na medida padrão nacional, EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA:

Unitário -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:50:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:50:37 horas, no lote (18) - Sonda, Gástrica, longa com tampa,

NÚMERO: 16, COMPONENTES: Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico,

siliconizada, com superfície lisa e paredes regulares em toda a sua extensão, maleável,

calibre na medida padrão nacional, EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, UNID. DE MEDIDA:

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

o seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou todas as documentações conforme

descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:56:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:56:35 horas, no lote (18) - Sonda, Gástrica, longa com tampa,

NÚMERO: 16, COMPONENTES: Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico,

siliconizada, com superfície lisa e paredes regulares em toda a sua extensão, maleável,

calibre na medida padrão nacional, EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, 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 18/12/2014, às 14:56:35 horas, no lote (18) - Sonda, Gástrica, longa com tampa,

NÚMERO: 16, COMPONENTES: Confeccionada em polivinil, transparente, atóxico,

siliconizada, com superfície lisa e paredes regulares em toda a sua extensão, maleável,

calibre na medida padrão nacional, EMBALAGEM: Papel grau cirúrgico, 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$ 36,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 11:04:48 horas, no lote (19) - Cânula orofaríngea, de guedel,

Calibre 03, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível,

transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade com reforço interno a

fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos

métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na

qual deve estar gravado o calibre de cânula, e acompanha um metro de cardaço, para sua

fixação. Embalagem individual (peça) conforme prazo do fabricante e externamente os

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e

número de registro no Ministério da Saúde. , UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do
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lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:51:04 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:51:04 horas, no lote (19) - Cânula orofaríngea, de guedel,

Calibre 03, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível,

transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade com reforço interno a

fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos

métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na

qual deve estar gravado o calibre de cânula, e acompanha um metro de cardaço, para sua

fixação. Embalagem individual (peça) conforme prazo do fabricante e externamente os

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e

número de registro no Ministério da Saúde. , UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do

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

esta Habilitada, pois apresentou todas as documentações conforme descrito em edital. No

dia 18/12/2014, às 14:56:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:56:54 horas, no lote (19) - Cânula orofaríngea, de guedel,

Calibre 03, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível,

transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade com reforço interno a

fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos

métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na

qual deve estar gravado o calibre de cânula, e acompanha um metro de cardaço, para sua

fixação. Embalagem individual (peça) conforme prazo do fabricante e externamente os

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e

número de registro no Ministério da Saúde. , 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 18/12/2014, às 14:56:54 horas, no lote (19) - Cânula orofaríngea, de guedel,

Calibre 03, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível,

transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade com reforço interno a

fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos

métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na

qual deve estar gravado o calibre de cânula, e acompanha um metro de cardaço, para sua

fixação. Embalagem individual (peça) conforme prazo do fabricante e externamente os

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e

número de registro no Ministério da Saúde. , 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$ 159,00.
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    No dia 08/12/2014, às 11:04:54 horas, no lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL:

Fios 100% algodão, em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção

de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da

pele/mucosas, MEDIDA: 10 x 10cm (fechada), 20 x 40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2

gramas, Dobrada uniformemente para dentro em toda a sua extensão para evitar o

desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/12/2014, às 15:52:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:52:01 horas, no lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL:

Fios 100% algodão, em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção

de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da

pele/mucosas, MEDIDA: 10 x 10cm (fechada), 20 x 40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2

gramas, Dobrada uniformemente para dentro em toda a sua extensão para evitar o

desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

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

alteração foi o seguinte: O coordenador - STEPHANE GERLACH - desclassificou o

fornecedor: PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E LABORA. No dia

16/12/2014, às 15:53:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:53:05 horas, no lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL:

Fios 100% algodão, em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção

de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da

pele/mucosas, MEDIDA: 10 x 10cm (fechada), 20 x 40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2

gramas, Dobrada uniformemente para dentro em toda a sua extensão para evitar o

desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

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

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou todas as
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documentações conforme descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:57:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:57:15 horas, no lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL:

Fios 100% algodão, em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção

de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da

pele/mucosas, MEDIDA: 10 x 10cm (fechada), 20 x 40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2

gramas, Dobrada uniformemente para dentro em toda a sua extensão para evitar o

desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

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 18/12/2014, às 14:57:15 horas, no lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL:

Fios 100% algodão, em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção

de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da

pele/mucosas, MEDIDA: 10 x 10cm (fechada), 20 x 40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2

gramas, Dobrada uniformemente para dentro em toda a sua extensão para evitar o

desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

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$ 16.860,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 11:04:58 horas, no lote (21) - Coletor de urina, Adulto, Não-estéril,

Transparente, escala de graduação precisa, selagem perfeita que garanta o não vazamento,

provido de cordel na abertura. Capacidade de 2000ml,

UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/12/2014, às 15:56:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:56:13 horas, no lote (21) - Coletor de urina, Adulto, Não-estéril,

Transparente, escala de graduação precisa, selagem perfeita que garanta o não vazamento,

provido de cordel na abertura. Capacidade de 2000ml,

UNID. DE MEDIDA: Unitário. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
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motivo da alteração foi o seguinte: A empresa esta Habilitada, pois apresentou todas as

documentações conforme descrito em edital. No dia 18/12/2014, às 14:57:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:57:42 horas, no lote (21) - Coletor de urina, Adulto, Não-estéril,

Transparente, escala de graduação precisa, selagem perfeita que garanta o não vazamento,

provido de cordel na abertura. Capacidade de 2000ml,

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 18/12/2014, às 14:57:42 horas, no lote (21) - Coletor de urina, Adulto, Não-estéril,

Transparente, escala de graduação precisa, selagem perfeita que garanta o não vazamento,

provido de cordel na abertura. Capacidade de 2000ml,

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$ 1.520,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 11:05:01 horas, no lote (22) - Fita indicadora de esterilização, para

autoclave, rolo de 19 mm x 30m, com alta adesividade, embalagem individual e resistente de

esterilização, para autoclave. , UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:56:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:56:50 horas, no lote (22) - Fita indicadora de esterilização, para

autoclave, rolo de 19 mm x 30m, com alta adesividade, embalagem individual e resistente de

esterilização, para autoclave. , UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - STEPHANE

GERLACH - desclassificou o fornecedor: PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO

MEDICO E LABORA. No dia 16/12/2014, às 15:57:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 16/12/2014, às 15:57:11 horas, no lote (22) - Fita indicadora de esterilização, para

autoclave, rolo de 19 mm x 30m, com alta adesividade, embalagem individual e resistente de

esterilização, para autoclave. , UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa esta Habilitada,

pois apresentou todas as documentações conforme descrito em edital. No dia 18/12/2014,

às 14:57:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:57:56 horas, no lote (22) - Fita indicadora de esterilização, para

autoclave, rolo de 19 mm x 30m, com alta adesividade, embalagem individual e resistente de

esterilização, para autoclave. , UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote foi alterada

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

 

    No dia 18/12/2014, às 14:57:56 horas, no lote (22) - Fita indicadora de esterilização, para

autoclave, rolo de 19 mm x 30m, com alta adesividade, embalagem individual e resistente de

esterilização, para autoclave. , 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$ 496,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 10:43:29 horas, no lote (23) - Cânula orofaríngea, de guedel,

Calibre 04, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível,

transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade com reforço interno a

fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos

métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na

qual deve estar gravado o calibre de cânula, e acompanha um metro de cardaço, para sua

fixação. Embalagem individual (peça) conforme prazo do fabricante e externamente os

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e

número de registro no Ministério da Saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2014, às 15:58:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/12/2014, às 15:58:51 horas, no lote (23) - Cânula orofaríngea, de guedel,

Calibre 04, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível,

transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade com reforço interno a

fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos

métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na

qual deve estar gravado o calibre de cânula, e acompanha um metro de cardaço, para sua

fixação. Embalagem individual (peça) conforme prazo do fabricante e externamente os

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e

número de registro no Ministério da Saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário -  a situação do lote

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

Habilitada, pois apresentou todas as documentações conforme descrito em edital. No dia

18/12/2014, às 14:58:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2014, às 14:58:19 horas, no lote (23) - Cânula orofaríngea, de guedel,

Calibre 04, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível,

transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade com reforço interno a

fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos

métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na

qual deve estar gravado o calibre de cânula, e acompanha um metro de cardaço, para sua

fixação. Embalagem individual (peça) conforme prazo do fabricante e externamente os
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dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e

número de registro no Ministério da Saúde, 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 18/12/2014, às 14:58:19 horas, no lote (23) - Cânula orofaríngea, de guedel,

Calibre 04, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível,

transparente com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade com reforço interno a

fim de evitar colamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos

métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na

qual deve estar gravado o calibre de cânula, e acompanha um metro de cardaço, para sua

fixação. Embalagem individual (peça) conforme prazo do fabricante e externamente os

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e

número de registro no Ministério da Saúde, 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$ 159,00.

 

    No dia 08/12/2014, às 09:42:47 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, no lote (1) -

Dispositivo para infusão intravenosa, NÚMERO: 21, TIPO: Scalp, Formado por agulha

inoxidável com até 19mm de comprimento, ponta microlance com bisel curto, oca, reta,

cilíndrica, trifacetada e afiada, integralmente siliconizada, protetor da agulha em PVC rígido,

asas de empunhadura fixa leve, flexível com exclusivo dispositivo de encaixe em forma de

borboleta, com perfeita interconexão com agulha e tubo vinilico transparente atóxico e

apirogênico com 28 a 30cm, conector tipo "luer lock", em obediência ao código de cores

conforme calibre de agulha 9. Capaz de encaixar-se com perfeição a seringa e/ou equipos.

Conector com tampa transparente tipo rosca, asas de empunhadura na cor do canhão

correspondente ao calibre.  EMBALAGEM: Em papel grau cirúrgico contendo nome, calibre,

validade, data de fabricação, método de esterilização e número do registro do Ministério da

Saúde.

      UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: Apresentou valor superior

do estipulado em edital.

 

    No dia 08/12/2014, às 09:46:52 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

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

ODONTOLOGICOS E HOSPITA, no lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável, Transparente

ou opaca com clip, com sistema duas peças para flange 60 mm (10-55mm), COMPATÍVEL

COM placa da coloplast modelo 4265. O motivo da desclassificação foi: Apresentou valor

superior do estipulado em edital.
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    No dia 08/12/2014, às 09:50:33 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, no lote (12) -

Papel, Grau cirúrgico, APRESENTAÇÃO: Bobina de 100m, MEDIDA: 22cm, Para

esterilização em autoclaves a vapor E.T.O, Constituído em filme termoplástico bilaminado

em polietileno e polipropileno, GRAMATURA: 54g/m², EMBALAGEM: Em papel cirúrgico

sem pin-holes e de porosidade controlada, com gramatura mínima de 70 a 80g/m²,

CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com indicadores químicos para vapor e E.T.O que mudam

de cor diferenciando os produtos já processados, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da

desclassificação foi: Apresentou valor superior do estipulado em edital.

 

    No dia 08/12/2014, às 09:50:45 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

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

ODONTOLOGICOS E HOSPITA, no lote (12) - Papel, Grau cirúrgico, APRESENTAÇÃO:

Bobina de 100m, MEDIDA: 22cm, Para esterilização em autoclaves a vapor E.T.O,

Constituído em filme termoplástico bilaminado em polietileno e polipropileno, GRAMATURA:

54g/m², EMBALAGEM: Em papel cirúrgico sem pin-holes e de porosidade controlada, com

gramatura mínima de 70 a 80g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com indicadores

químicos para vapor e E.T.O que mudam de cor diferenciando os produtos já processados,

UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: Apresentou valor superior do

estipulado em edital.

 

    No dia 08/12/2014, às 09:54:44 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

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

ODONTOLOGICOS E HOSPITA, no lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL: Fios

100% algodão, em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção de

sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da

pele/mucosas, MEDIDA: 10 x 10cm (fechada), 20 x 40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2

gramas, Dobrada uniformemente para dentro em toda a sua extensão para evitar o

desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: Apresentou valor superior do

estipulado em edital.

 

    No dia 16/12/2014, às 14:55:09 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,

no lote (5) - BOLSA de Colostomia drenável, Transparente ou opaca com clip, com sistema

duas peças para flange 60 mm (10-55mm), COMPATÍVEL COM placa da coloplast modelo
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4265. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou sua desclassificação , pois não

atende o descritivo técnico solicitado em edital.

 

    No dia 16/12/2014, às 15:52:01 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E

LABORA, no lote (20) - Compressa, De gaze, MATERIAL: Fios 100% algodão, em tecido

tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, Utilizado para absorção de sangue e exsudatos,

limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da pele/mucosas, MEDIDA: 10 x

10cm (fechada), 20 x 40cm (aberta), PESO MÍNIMO: 2 gramas, Dobrada uniformemente

para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfilamento, DENSIDADE: 13 fios/cm²,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filamento radiopaco e devem ser alvejadas,

purificadas, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e

alvejantes ópticos,

EMBALAGEM: Pacote de 500 unidades, com peso mínimo de 990 gramas por pacote,

UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou sua

desclassificação por não atender o disposto em edital.

 

    No dia 16/12/2014, às 15:56:50 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E

LABORA, no lote (22) - Fita indicadora de esterilização, para autoclave, rolo de 19 mm x

30m, com alta adesividade, embalagem individual e resistente de esterilização, para

autoclave. , UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A empresa

solicitou sua desclassificação, pois não atende o disposto 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

 

GILMAR ANTONIO CARDOSO

Membro Equipe Apoio

 

VALERIO TEIXEIRA GUERREIRO

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
05.818.423/0001-37 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA

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

00.656.468/0001-39 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA

05.343.038/0001-80 DURAZZO COMERCIAL LTDA EPP

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO EIRELI

61.595.732/0001-66 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA

04.078.043/0001-40 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA.

04.890.798/0001-45 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP

09.200.303/0001-22 PLASMEDIC - COM DE MATERIAIS P USO MEDICO E LABORA

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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