
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - MUNICIPIO DE VENDA

NOVA DO IMIGRANTE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE / Nº Processo:

000670/2021)

 

     às 09:32:41 horas do dia 05/05/2021 no endereço AV EVANDI AMERICO COMARELA-

385, bairro CENTRO, da cidade de VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 000670/2021 - 2021/000007 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS MEDICOS E DE  CONTROLE DO COVID.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ABAIXADOR DE LINGUA espÁtula de madeira descartÁvel, formato convencional

liso,superfÍcie e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largurauniforme em todaasua

extensÃo, medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de

espessura, pacote c/ 100 unid

Lote (2) - AGUA OXIGENADA 10 VOLS 1L

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:44:46:359 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 698,00

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 659,00

04/05/2021 17:32:42:298 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 630,00

04/05/2021 18:07:05:265 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 533,00

03/05/2021 15:07:00:664 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 700,00

04/05/2021 17:44:09:985 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 590,00

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 420,00

04/05/2021 17:32:42:298 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 540,80

04/05/2021 18:07:05:265 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 567,20

03/05/2021 17:03:08:225 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 1.600,00
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Lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel

biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo provida de protetor,

esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados

de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos

de manuseios; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia

nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica)

Lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel

biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo provida de protetor,

esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados

de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos

de manuseios. fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia

nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica)

Lote (5) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel,

bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor para melhor acoplamento

da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente, constando

04/05/2021 14:50:40:281 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 601,80

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 344,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:44:46:359 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 298,00

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 360,00

04/05/2021 17:32:42:298 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 353,00

04/05/2021 18:07:05:265 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 350,00

03/05/2021 15:07:00:664 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 335,60

04/05/2021 14:50:40:281 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 270,00

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 318,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:44:46:359 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 676,00

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 720,00

04/05/2021 17:32:42:298 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 756,40

04/05/2021 18:07:05:265 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 760,00

03/05/2021 15:07:00:664 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 768,00

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 692,00
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externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, resistente aos processos de

manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional;

diÂmetro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa, reembalada em caixa com 100

unid

Lote (6) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X6,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel,

bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor para melhor acoplamento

da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente, constando

externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, resistente aos processos de

manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional;

diÂmetro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa, reembalada em caixa com 100

unid

Lote (7) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel,

bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor para melhor acoplamento

da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente, constando

externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, resistente aos processos de

manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional;

diÂmetro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa, reembalada em caixa com 100

unid

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:44:46:359 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 895,00

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 900,00

04/05/2021 18:07:05:265 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 876,00

03/05/2021 15:07:00:664 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 840,00

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:47:23:768 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 895,00

30/04/2021 13:27:30:819 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 900,00

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 840,00

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:47:23:768 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 894,00
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Lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM 01L com registro do responsÁvel

quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3 anos a partir da data de fabricaÇÃo

Lote (9) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM 500ML com registro do

responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; o produto deverÁ possuir registro/notificaÇÃo

da anvisa;validade mÍnima de 24 meses a partir da data de entrega

Lote (10) - ALGODAO HIDROFILO 500G em camadas continuas em forma de rolo, provido

de paple apropriado em toda sua extensao. aspecto homogeneo e macio, boa absorcao,

ausencia de grumos ou impurezas, cor branca, puro e absorvente 100% algodao.

30/04/2021 13:27:30:819 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.080,00

04/05/2021 17:34:23:619 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.059,00

04/05/2021 18:16:29:739 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.050,00

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.008,00

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 912,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:47:23:768 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.090,00

04/05/2021 17:34:23:619 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 866,00

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.442,00

04/05/2021 20:33:18:099 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 850,00

03/05/2021 17:13:18:873 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 2.000,00

04/05/2021 19:31:27:332 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:47:23:768 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 29.650,50

30/04/2021 13:27:30:819 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 39.352,50

04/05/2021 17:47:29:975 BELA E CHIC INDUSTRIA DE COM. DE COSM.
ESPECIAIS L  R$ 63.063,00

04/05/2021 18:16:29:739 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 41.085,00

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 48.510,00

04/05/2021 17:46:56:631 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 51.975,00

04/05/2021 17:11:32:778 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 30.393,00

04/05/2021 17:05:21:111 HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 43.411,50

04/05/2021 20:33:18:099 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 34.650,00

04/05/2021 17:00:49:517 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 75.933,00

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 39.352,50

04/05/2021 19:31:27:332 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 37.620,00

04/05/2021 18:55:22:631 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA  R$ 98.505,00
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embalagem individual de 500g

Lote (11) - ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR 250ML em polietileno; graduada em alto-relevo

Lote (12) - ALMOTOLIA PLASTICA BRANCA 250ML em poliestileno, graduada em alto

relevo

Lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de

poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia

com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com

acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia

compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de

curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 10 cm de

largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de

comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural

do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:22:00:618 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 4.380,00

04/05/2021 14:47:23:768 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.487,50

30/04/2021 13:27:30:819 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.725,00

04/05/2021 17:34:23:619 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 4.895,00

04/05/2021 18:16:29:739 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 3.550,00

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.125,00

04/05/2021 17:46:56:631 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 3.975,00

04/05/2021 14:52:01:833 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 3.303,75

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 3.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:55:59:083 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 118,00

04/05/2021 17:36:13:248 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 92,00

04/05/2021 18:24:58:142 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 73,00

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 46,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:55:59:083 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 177,00

04/05/2021 17:36:13:248 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 138,00

04/05/2021 18:24:58:142 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 109,50

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 69,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de

poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia

com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com

acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia

compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de

curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura

e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento

(esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/

12 und. com registro no ministerio da saude

Lote (15) - AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material:

100% polipropileno;descartável;atóxico e hipoalergenico;não estéril;cor: branco;gramatura:

acima de 25 gr;com punho de látex;amarrado por tiras.

04/05/2021 13:24:32:164 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 16.524,00

04/05/2021 14:55:59:083 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 6.390,90

04/05/2021 17:36:13:248 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 8.067,60

03/05/2021 15:16:38:259 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 19.035,00

04/05/2021 15:32:38:878 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 10.692,00

04/05/2021 15:31:43:857 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA
SAUDE  R$ 6.966,00

04/05/2021 17:07:50:774 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 10.060,20

22/04/2021 11:53:02:119 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 6.431,40

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 6.139,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:24:32:164 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 13.632,00

04/05/2021 14:55:59:083 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 5.960,00

04/05/2021 17:36:13:248 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 6.840,00

03/05/2021 15:16:38:259 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 9.816,00

04/05/2021 15:32:38:878 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 8.800,00

04/05/2021 15:31:43:857 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA
SAUDE  R$ 5.952,00

04/05/2021 17:07:50:774 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 8.352,00

22/04/2021 11:53:02:119 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 5.088,00

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 5.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:35:35:048 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO
E EXPOR  R$ 85.000,00

04/05/2021 14:55:59:083 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 46.250,00

04/05/2021 15:16:47:870 UNION COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI  R$ 250.000,00
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Lote (16) - BANDEJA 30 X 20 X 04CM produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420

Lote (17) - BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO 2000ML com

capacidade para 2000 ml; 100% pvc atÓxico; frente transparente com escala de volume

impressa de forma legÍvel; parte de trÁs leitosa facilitando leitura e visualizaÇÃo do aspecto

da urina; suporte de fixaÇÃo com haste rÍgida (tipo cabide) e alÇa cordÃo com 40 cm; tubo

de pvc com 110cm, transparente, atÓxico, flexÍvel, isento de dobras, com pinÇa corta

fluxo;ponto para coleta de urina com membrana de latÉx, auto-vedante; conector universal

com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora atÓxica, apirogÊnica e

descartÁvel; embalada individualmente em papel grau cirÚrgico e em blister de filme

plÁstico termoformÁvel com abertura em pÉtala; esterilizada em Óxido de etileno; com

registro na anvisa

04/05/2021 18:24:58:142 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 20.050,00

03/05/2021 15:16:38:259 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 60.000,00

03/05/2021 13:30:12:154 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 50.000,00

04/05/2021 15:32:38:878 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 50.000,00

03/05/2021 14:47:46:630 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 30.000,00

04/05/2021 15:17:39:370 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL
LTDA  R$ 50.000,00

04/05/2021 20:34:39:094 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 25.550,00

04/05/2021 17:02:07:035 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 54.600,00

22/04/2021 11:53:02:119 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 35.000,00

04/05/2021 17:39:22:723 PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA
ANIMA  R$ 150.000,00

05/05/2021 04:20:09:875 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA  R$ 62.500,00

05/05/2021 06:47:40:786 M. S. O. PROTEGE EIRELI  R$ 50.000,00

04/05/2021 16:57:02:028 KYLIMP HOSPITALAR LTDA  R$ 100.000,00

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 21.250,00

04/05/2021 15:09:48:043 PROVIDENCE MEDICAL LTDA  R$ 50.000,00

03/05/2021 21:51:18:925 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:00:59:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 670,80

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.305,60

04/05/2021 14:06:25:400 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 835,20

04/05/2021 17:24:47:017 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 792,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:00:59:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 396,00

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 463,20

04/05/2021 18:12:40:246 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 603,20
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Lote (18) - BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE/FRIO TAM MEDIO nÃo congela, flexivel,

leve e prÁtica, nÃo tÓxica, reutilizÁvel, pode ser aquecida em Água quente ou no

microondas e mantida no freezer ou congelador; composiÇÃo: filme: camadas de

poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa; gel: polÍmero venÍlico,

tea, conservante e agente anticongelante, peso 410g

Lote (19) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui

alca dupla para transporte, revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-

trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853

Lote (20) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui

alca dupla para transporte, revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-

trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853.

04/05/2021 18:29:29:193 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 488,00

03/05/2021 15:19:27:684 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 458,40

04/05/2021 14:59:36:537 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 459,60

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 348,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 636,00

04/05/2021 14:59:36:537 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 579,00

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 678,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:00:59:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 399,50

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 439,00

04/05/2021 18:12:40:246 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 534,50

04/05/2021 18:29:29:193 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 491,00

03/05/2021 15:19:27:684 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 468,50

04/05/2021 14:59:36:537 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 3.847,50

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 397,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:00:59:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.795,00

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.500,00

04/05/2021 18:12:40:246 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 3.575,00

04/05/2021 18:29:29:193 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 3.075,00
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Lote (21) - CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 10L com tampa e dispositivo

nas laterais para travamento da tampa, translucido, alÇa para transporte, livre de bpa

Lote (22) - CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 12L com tampa e dispositivo

nas laterais para travamento da tampa, translucido, alÇa para transporte, livre de bpa

Lote (23) - CAIXA TERMICA RIGIDA 20L produzida em polietileno na camada externa,

polipropileno na camada interna e poliuretano no enchimento; todos os materiais sÃo

atÓxicos e inodoros; modelo extra dimensionado; com alÇas laterais escamoteÁveis, dreno

para saÍda de Água; ideal para armazenagem de alimentos e bebidas; utilizado tambÉm

para transportes de vacinas e ÓrgÃos; sistema endurance para maior proteÇÃo tÉrmica, na

cor branca com azul e de fÁcil limpeza

Lote (24) - CAPOTE DESCARTAVEL MODELO CME capote descartável, para

procedimento em cme com repelência mesmo sob pressão, confeccionado em 100%

polipropileno trilaminado, processo sms, com gramatura mínima de 40 g/m², com manga

longa e punho de elástico, com ribana, largura aproximada 1,20 a 1,40m com 1,50m de

comprimento. o produto deverá apresentar no momento do certame laudo de

impermeabilidade e ca mte.

03/05/2021 15:19:27:684 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.400,00

03/05/2021 17:13:49:843 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 1.500,00

04/05/2021 15:14:25:055 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 10.000,00

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 2.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/05/2021 17:15:42:052 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 3.500,00

04/05/2021 17:27:43:439 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 855,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/05/2021 17:15:42:052 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 20.000,00

04/05/2021 17:27:43:439 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 2.128,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 17:04:41:665 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 63.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:14:00:353 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 59.500,00

04/05/2021 08:51:50:888 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 90.000,00

04/05/2021 15:34:59:264 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 82.500,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 50.750,00
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Lote (25) - CARBOGEL 01KG meio de contato p/ tramsmissÃo ultrassÔnica; registro na

anvisa

Lote (26) - CATETER DE PUNCAO PERIFERICA Nº18 cateter intravenoso agulhado

radiopaco, descartavel, confeccionado em poliuretano contendo externamente os dados de

identificacao, procedencia, lote, data de fabricacao e validade. com registro no ministerio da

saude

Lote (27) - CATETER DE PUNCAO PERIFERICA Nº20 cateter intravenoso agulhado

radiopaco, descartavel, confeccionado em poliuretano contendo externamente os dados de

identificacao, procedencia, lote, data de fabricacao e validade. com registro no ministerio da

saude

Lote (28)  -  CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO

estÉril,confeccionado em polivinil atÓxico, contendo em sua extremidade um dispositivo de

silicone (dois dentes de garfo) que se adapta Às narinas,com fixaÇÃo sobre as orelhas

como Óculos; com registro no ministerio da saude; pct com 20 unid, esterelizada por

radiaÇÃo gama

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/04/2021 14:33:33:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 375,00

04/05/2021 18:33:48:466 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 156,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 139,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 12,90

03/05/2021 15:31:34:204 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 125,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 530,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 12,90

03/05/2021 15:31:34:204 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 125,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 530,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 59,80

04/05/2021 17:39:00:760 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 61,74

04/05/2021 18:40:30:459 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 62,00

03/05/2021 15:31:34:204 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 60,00

04/05/2021 15:04:47:822 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 398,25
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Lote (29) - CLOREXIDINA DEGERMATE - 100ML

Lote (30) - COMPRESSA CIRURGICA PRE-LAVADA ESTERIL É confeccionada com fios

100% algodÃo em tecido quÁdruplo com placa radiopaca. a compressa resulta do

entrelaÇamento das quatro camadas do tecido para evitar o deslizamento entre as mesmas.

com 45 cm de comprimento por 30 cm de largura. peso: 20g. registrada na anvisa.

Lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao;

cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa capacidade de absorÇÃo;

isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo deixando fios soltos; registrado

na anvisa; pacotes de 500unid

Lote (32) - CONJUNTO DE TALAS IMOBILIZADORAS PARA RESGATE E REMOÇÃO

conjunto de talas imobilizadoras para resgate e remoÇÃo de pessoas acidentadas, pode ser

usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilizaÇÃo completa e pode ser lavada e

reutilizada. confeccionadas em eva (4mm); colorida para identificar o seu tamanho, nas

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 56,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 598,00

04/05/2021 17:39:00:760 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 361,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 372,50

03/05/2021 15:31:34:204 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 75.000,00

03/05/2021 13:32:21:591 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 87.500,00

04/05/2021 17:49:50:357 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 99.500,00

04/05/2021 11:25:50:952 BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO
HOSPI  R$ 85.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:27:01:174 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 128.200,00

04/05/2021 15:21:05:593 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 44.750,00

30/04/2021 16:04:15:137 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 74.500,00

04/05/2021 18:00:22:991 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 81.025,00

04/05/2021 18:45:03:156 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 71.325,00

04/05/2021 15:40:05:210 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 150.000,00

04/05/2021 15:31:46:964 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA
SAUDE  R$ 125.000,00

04/05/2021 17:08:31:749 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 75.600,00

22/04/2021 11:53:07:467 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 61.425,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 57.525,00

15/07/2021 Página 11 de 244



cores padrÃo para resgate; 1 tala pp (30 x 8 cm) roxa, 1 tala p (53 x 8 cm) azul, 1 tala m (63

x 9 cm) laranja, 1 tala g (86,5 x 10 cm) verde.

Lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML

Lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6

Lote (35) - CURATIVO ADESIVO FORMATO RETANGULAR descartÁvel, transparente,

material poliuretano, 7 a 10 cm de comprimento x 2 cm de largura. deve ser flexÍvel,

detextura macia e de boa fixaÇÃo. deve possuir poros que permitam a ventilaÇÃoadequada

do ferimento e nÃo pode aderir ao ferimento. embalagem individual.prazo de validade

mÍnimo na data de entrega: 18 meses.

Lote (36) - CURATIVO ESTERIL pos puncao tipo bandagem de alta absorcao e antialergico.

uso em coleta de amostras de sangue.

Lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO 05L para limpeza e

desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e paredes, equipamentos e artigos médicos

não críticos; a base de cloreto de didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e

biguanida. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do

produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:07:39:059 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.242,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:21:05:593 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 190,00

30/04/2021 16:04:15:137 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 104,00

04/05/2021 14:07:39:059 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 102,50

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 103,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:21:05:593 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 210,00

30/04/2021 16:04:15:137 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 315,00

04/05/2021 14:07:39:059 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 220,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:21:05:593 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 14.850,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 285,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:24:47:244 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 100,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 60,00
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ml/l.

Lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5 LITROS detergente poli-

enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por no mínimo 4

enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, para ser utilizado em

temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de

ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou

diluída. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do

produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em

ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro

de 2012. galão 5 litros

Lote (39) - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL MACRO GOTAS FLEXIVEL dispositivo para

infusÃo, controle de fluxo e dosagem de soluÇÕes enterais; composto de lanceta perfurante

para conexÃo ao recipiente de soluÇÃo, cÂmara flexÍvel e transparente para visualizaÇÃo

do gotejamento, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinÇa rolete e conexÃo luer para

dispositivo de acesso venoso; registrado na anvisa

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:24:47:244 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 4.320,00

04/05/2021 22:04:03:293 WORLD CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE
LIMPEZA L  R$ 5.000,00

03/05/2021 15:37:50:541 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.324,00

04/05/2021 15:09:28:747 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 1.208,20

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 915,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:24:47:244 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.920,00

04/05/2021 22:04:03:293 WORLD CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE
LIMPEZA L  R$ 5.000,00

04/05/2021 17:43:27:677 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 2.777,40

04/05/2021 15:29:52:581 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 9.450,00

04/05/2021 15:09:28:747 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 2.743,50

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 1.372,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:28:30:651 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 3.160,00

04/05/2021 15:24:47:244 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.390,00

30/04/2021 16:06:23:102 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.920,00

04/05/2021 17:43:27:677 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.940,00

04/05/2021 18:56:30:771 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.650,00
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Lote (40) - ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL - PACOTE COM 100 UNIDADES

Lote (41) - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO esfigmomanometro aneróide, portátil,

acondicionado em bolsa de courvin com ziper, para maior proteção do equipamento com

braçadeira confeccionada em tecido poliéster não elástico, ajustável e fixada no braço por

meio de fitas prendedoras de ganchos e argolas e fecho metálico em sua faixa delimitadora,

dotada de tira para fixação do manômetro e indicação por traço caracterizando o correto

posicionamento sobre a artéria; destinada a circunferência do braço de 24 a 30 cm, com

comprimento total de 51,5 cm e largura de 15,7 cm), trabalhando na faixa de escala de 0 a

300 mmhg, com precisão de + ou - 2 mm hg; perade borracha com registro e válvula

antifluxo e com manguito de pvc sem emendas, uso profissional; deverá possuir certificado

do inmetro citando marca de aprovação do modelo, na forma simbolo do inmetro � ml

xxx/yyyy� (nº e ano), possuir registro ou certidão de isenção no ministério da saúde. deverá

conter dados do fabricante, data de fabricação e validade conf

Lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e

antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com resina acrÍlica impermeabilizante. nele

e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de

03/05/2021 15:37:50:541 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.560,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 1.650,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:24:47:244 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.145,00

30/04/2021 16:06:23:102 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.290,00

04/05/2021 17:43:27:677 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.455,00

04/05/2021 18:56:30:771 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.200,00

03/05/2021 15:37:50:541 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.350,00

04/05/2021 17:51:28:216 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 1.290,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 1.370,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:28:50:868 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.518,00

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.370,00

04/05/2021 19:03:21:298 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.900,00

03/05/2021 15:48:49:851 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.780,00

04/05/2021 14:08:45:157 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.774,00

04/05/2021 15:11:12:534 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 2.068,80

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 1.562,00
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rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos , como a fixacao de

curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no ms

Lote (43) - ESPATULA DE AYRE GINECOLOGICA EM MADEIRA com rigidez compatÍvel

com a finalidade, nÃo estÉril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e

com a superfÍcie lisa, medindo aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de

comprimento - pacote c/ 100 unid. registrada na anvisa

Lote (44) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM GRANDE modelo collins,

de material plÁstico transparente e com bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso

regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo uma excelente

transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na anvisa

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:30:08:072 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 2.318,80

04/05/2021 15:28:50:868 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.329,80

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.859,00

04/05/2021 17:47:54:372 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 2.739,00

04/05/2021 19:03:21:298 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.189,00

04/05/2021 18:00:57:774 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 2.816,00

04/05/2021 17:11:45:514 HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 3.240,60

04/05/2021 15:55:46:878 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 4.400,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 1.977,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:28:50:868 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 745,00

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 467,50

04/05/2021 17:47:54:372 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 360,00

04/05/2021 18:00:57:774 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 495,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 389,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:28:50:868 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 580,00

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 712,00

04/05/2021 17:47:54:372 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 760,00

04/05/2021 19:03:21:298 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 660,00

03/05/2021 15:48:49:851 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 584,00

04/05/2021 18:00:57:774 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 2.340,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 580,00
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Lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de

material plÁstico transparente e com bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador

(borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e

transmissÃo luminosa; registro na anvisa

Lote (46) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM PEQUENO modelo collins,

de material plÁstico transparente e com bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso

regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo uma excelente

transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na anvisa

Lote (47) - ESTETOSCOPIO DUPLO - estetoscópio para paciente adulto;- com auscultador

em aço inox (material leve e resistente);- acabamento escovado;- hastes ajustáveis para

obter a tensão desejada;- com ângulo de 15° permite melhor ergonomia;- deve possuir um

par de olivas extra, rosqueáveis;- diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto

ao paciente;- deve apresentar registro anvisa;- garantia mínima de 01 ano contra defeitos de

fabricação.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:28:50:868 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.322,00

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.024,00

04/05/2021 17:47:54:372 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 2.952,00

04/05/2021 19:03:21:298 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.790,00

03/05/2021 15:48:49:851 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.250,00

04/05/2021 18:00:57:774 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 1.800,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 2.430,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:39:13:924 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.860,00

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.220,00

04/05/2021 17:49:21:858 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 2.355,00

04/05/2021 19:10:21:201 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.130,00

03/05/2021 15:50:02:543 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.785,00

04/05/2021 18:06:12:045 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 1.800,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 1.875,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:39:13:924 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.638,00

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 960,00

03/05/2021 15:50:02:543 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 442,80
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Lote (48) - ETER SULFURICO 500ML

Lote (49) - FIO DE CATGUT CROMADO 2.0 esteril, absorvivel, composto de tecido

conjuntivo purificado de origem animal, devidamente tratado quimica, fisica e

mecanicamente, sendo fios de coloracao marron, providos de agulhas cirurgicas em aco

inox. cx com 24 unid. deve possuir registro no ministerio da saude e atender as

especificacoes da nbr 13904 da abnt.

Lote (50) - FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON PRETO 2-0 com agulha tt20-3/8 circulo

triangular 2,0 cm; esterelizado com cobalto 60; registro no ministerio da saude; caixa com 24

unid

Lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30 confeccionada com dorso de papel

crepado Á base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva Á base de borracha

natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de

resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes que serÃoesterilizados em autoclave,

funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui listras diagonais de tinta termo ativa

que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua coloraÇÃo de branco para preto.

04/05/2021 14:09:38:947 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.950,00

04/05/2021 15:13:33:309 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 289,50

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 440,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:39:13:924 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 536,00

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 516,00

04/05/2021 15:13:33:309 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 469,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:39:13:924 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 238,00

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 208,00

04/05/2021 17:49:21:858 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 241,56

04/05/2021 18:06:12:045 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 256,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 228,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 202,50

04/05/2021 17:49:21:858 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 232,95

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 199,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:34:38:155 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 820,00
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Lote (52) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA 25MMX10MT composta por fibra de viscose

e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na cor branca ou bege; registro na anvisa

Lote (53) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA 50MMX10MT composta por fibra de viscose

e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na cor branca ou bege; registro na anvisa

Lote (54) - FORMOL LIQUIDO 40% formaldeido, formula quimica h2co, peso molecular

30,03, grau de pureza/concetracao entre 37 e 40, numero de referencia quimica cas 50-00-

0, em frascos de 1000ml, aspecto fisico liquido limpido e incolor, constando dados do

responsavel quimico na rotulagem

04/05/2021 15:41:55:853 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 549,00

30/04/2021 16:24:17:327 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 480,00

04/05/2021 19:17:20:205 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 528,00

05/05/2021 08:16:01:275 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 6.500,00

04/05/2021 16:23:24:134 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 2.000,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 440,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:34:38:155 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 1.842,00

04/05/2021 15:41:55:853 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.017,00

30/04/2021 16:24:17:327 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 930,00

04/05/2021 17:50:39:878 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.182,00

04/05/2021 19:17:20:205 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.056,00

05/05/2021 08:16:01:275 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 2.475,00

04/05/2021 16:23:24:134 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 6.000,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 885,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:34:38:155 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 2.116,00

04/05/2021 15:41:55:853 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.078,00

30/04/2021 16:24:17:327 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.096,00

04/05/2021 17:50:39:878 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.516,00

04/05/2021 19:17:20:205 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.090,00

05/05/2021 08:16:01:275 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 3.350,00

04/05/2021 16:23:24:134 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 4.000,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 990,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (55) - FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML para acondicionamento e

administraÇÃo de nutriÇÃo enteral, descartavel, material plastico transparente, atÓxico, com

auto-lacre, tampa com saÍda para adaptar equipo, com graduaacao de 50 em 50 mls,

subdivididos de 10 em 10, com alca de fixacao na base para pendurar o frasco e com

etiqueta adesiva para inserir os dados do paciente; registro no ministerio da saude

Lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO 91X91CM 400G registro na anvisa.

Lote (57) - HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO pontas 100% algodao

hidrofilo, hastes em polipropileno. cx com 75 unid

04/05/2021 19:17:20:205 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 283,50

03/05/2021 17:16:44:358 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 1.500,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 442,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:41:55:853 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.190,00

30/04/2021 16:24:17:327 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.580,00

04/05/2021 17:50:39:878 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.690,00

04/05/2021 19:17:20:205 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.300,00

03/05/2021 15:51:58:717 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.150,00

04/05/2021 15:15:30:571 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 1.203,60

04/05/2021 11:10:16:371 ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 15.000,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:37:58:724 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 39.594,00

04/05/2021 15:56:51:517 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 14.970,00

30/04/2021 16:28:12:437 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 9.450,00

04/05/2021 19:20:17:411 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 16.500,00

03/05/2021 15:54:20:092 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 20.331,00

04/05/2021 15:31:40:629 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA
SAUDE  R$ 16.110,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 10.470,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:37:58:724 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 500,00

04/05/2021 15:56:51:517 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 536,40

30/04/2021 16:28:12:437 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 302,40
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Lote (58) - INDICADOR BIOLOGICO de leitura rapida, com tempo de leitura final em 24

horas para monitoramento dos processos de esterilizaÇÃo em autoclaves a vapor; a

empresa fornecedora deverÁ enviar em forma de comodato no mÍnimo 06 incubadoras para

realizaÇÃo do teste

Lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO 1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo

anti-sÉptico de amplo espectro para pele e mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na

anvisa

Lote (60) - LAMINA DE VIDRO LAPIDADA PARA MICROSCOPIA 25,4 X 76,2 MM corpo

transparente, ponta fosca - caixa com 50 unidades

Lote (61) - LAMINA ESTERIL Nº 12 PARA BISTURI descartavel, cx com 100 unidades

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 504,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:56:51:517 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 8.450,00

03/05/2021 15:54:20:092 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 5.530,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 33.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/04/2021 16:28:12:437 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 228,50

04/05/2021 17:51:26:890 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 276,00

04/05/2021 19:20:17:411 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 192,70

04/05/2021 15:17:19:410 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 442,50

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 205,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:56:51:517 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.342,50

30/04/2021 16:28:12:437 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.389,00

03/05/2021 15:54:20:092 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.560,00

03/05/2021 17:18:04:215 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 1.800,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 735,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:00:33:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 583,50

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 585,00

04/05/2021 17:53:16:461 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 720,45

04/05/2021 19:27:36:165 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 570,60
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Lote (62) - LAMINA ESTERIL Nº 15 PARA BISTURI descartavel, cx com 100 unidades

Lote (63) - LAMINA ESTERIL Nº 21 PARA BISTURI descartavel, cx com 100 unidades

Lote (64) - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50CM largura: 50cm / comprimento: 50m,

100% celulose, utilizado para revestir o estofado da maca; excelente alvura e maciez; rolos

sÃo embalados individualmente; registro na anvisa

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 670,24

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 682,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:00:33:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 583,50

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 585,00

04/05/2021 17:53:16:461 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 720,45

04/05/2021 19:27:36:165 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 570,60

04/05/2021 17:07:35:883 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 1.885,00

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 670,27

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 682,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:00:33:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 583,50

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 585,00

04/05/2021 17:53:16:461 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 720,45

04/05/2021 19:27:36:165 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 570,60

04/05/2021 17:07:35:883 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 5.655,00

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 670,27

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 682,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:00:33:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.396,00

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.580,00

04/05/2021 19:27:36:165 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 3.720,00

04/05/2021 17:09:35:385 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 3.960,00

04/05/2021 20:40:12:870 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 7.200,00

04/05/2021 17:07:35:883 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 89.382,45

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 2.904,00

05/05/2021 04:22:16:310 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA  R$ 6.120,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 3.596,00
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Lote (65) - LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL 8 lÁtex natural, comprimento

mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt

c/ abertura assÉptica, registro no ministerio da saude; pacote com 02 unid

Lote (66) - LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7 1/2 lÁtex natural,

comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme

norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no ministerio da saude; pacote com 02 unid

Lote (67) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM G com pÓ bioabsorvÍvel,

nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa

dispensadora com 100 unid

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:00:33:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.095,00

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.200,00

04/05/2021 17:53:16:461 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.245,00

04/05/2021 19:27:36:165 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 955,00

03/05/2021 15:56:00:983 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.250,00

04/05/2021 17:07:35:883 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 256.452,45

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 1.260,00

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 1.225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:08:08:028 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.285,00

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.600,00

04/05/2021 19:35:59:896 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.865,00

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.750,00

04/05/2021 17:11:03:206 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 251.440,35

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 3.780,00

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 3.675,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:08:08:028 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 50.577,50

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 56.175,00

04/05/2021 17:54:46:321 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 79.308,40

04/05/2021 19:35:59:896 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 52.900,80

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 63.665,00
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Lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel,

nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa

dispensadora com 100 unid

Lote (69) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM P com pÓ bioabsorvÍvel,

nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa

dispensadora com 100 unid

03/05/2021 14:50:50:652 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 50.825,00

04/05/2021 20:44:12:248 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 47.080,00

04/05/2021 18:38:44:552 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 53.500,00

04/05/2021 17:11:03:206 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 101.010,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 50.825,00

03/05/2021 08:35:01:314 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 51.360,00

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 58.315,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:08:08:028 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 145.057,50

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 161.175,00

04/05/2021 17:54:46:321 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 227.548,40

04/05/2021 19:35:59:896 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 151.780,80

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 182.665,00

03/05/2021 14:50:50:652 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 145.825,00

04/05/2021 20:44:12:248 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 135.080,00

04/05/2021 18:38:44:552 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 153.500,00

04/05/2021 17:11:03:206 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 35.100,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 145.825,00

03/05/2021 08:35:01:314 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 147.360,00

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 167.315,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:08:08:028 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 142.222,50

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 158.025,00

04/05/2021 17:54:46:321 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 223.101,20

04/05/2021 19:35:59:896 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 148.814,40

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 179.095,00
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Lote (70) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM PP com pÓ

bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa;

caixa dispensadora com 100 unid

Lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VALVULA semelhante ao padrão

americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e apirogênica; 02 camadas de meltbonded �

filtro protetor; camada externa de spunbonded azul, camada interna de spunbonded branco,

camada intermediária de spunbonded, camada intermediária de feltro, clipe de material

flexível sem memória; com tiras de elástico para apoio na nuca; embalagem individual;

aprovada pelo ministério do trabalho.

03/05/2021 14:50:50:652 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 142.975,00

04/05/2021 20:44:12:248 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 132.440,00

04/05/2021 18:38:44:552 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 150.500,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 142.975,00

03/05/2021 08:35:01:314 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 144.480,00

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 164.045,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:08:08:028 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 54.390,00

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 58.275,00

04/05/2021 17:54:46:321 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 82.273,20

04/05/2021 19:35:59:896 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 54.878,40

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 66.045,00

03/05/2021 14:50:50:652 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 52.725,00

04/05/2021 20:44:12:248 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 48.840,00

04/05/2021 18:38:44:552 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 55.500,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 52.725,00

03/05/2021 08:35:01:314 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 53.280,00

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 60.495,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:35:31:893 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO
E EXPOR  R$ 116.100,00

04/05/2021 16:11:55:943 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 85.785,00

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 102.340,00

04/05/2021 19:40:46:730 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 126.850,00
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Lote (72) - MASCARA TRIPLA TIPO ELASTICO composição: tecido não tecido; atóxica;

tripla camada de proteção; com elástico; registro na anvisa; caixa com 50 und.

04/05/2021 18:51:19:258 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 430.000,00

04/05/2021 15:53:50:797 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 86.000,00

04/05/2021 15:49:18:593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 172.000,00

03/05/2021 15:27:37:606 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 150.500,00

04/05/2021 15:19:41:742 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL
LTDA  R$ 107.500,00

04/05/2021 10:59:06:155 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA  R$ 90.300,00

04/05/2021 20:48:24:983 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 118.250,00

22/04/2021 11:52:57:134 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 51.600,00

03/05/2021 08:36:49:649 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 86.000,00

04/05/2021 16:54:44:170 KYLIMP HOSPITALAR LTDA  R$ 215.000,00

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 75.250,00

03/05/2021 21:54:38:831 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI  R$ 215.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 15:35:31:893 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO
E EXPOR  R$ 39.000,00

04/05/2021 16:11:55:943 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 29.850,00

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 26.000,00

04/05/2021 17:56:26:771 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 42.140,00

04/05/2021 19:40:46:730 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 31.500,00

04/05/2021 15:41:28:116 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 27.000,00

04/05/2021 15:53:50:797 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 45.000,00

03/05/2021 15:27:37:606 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 45.000,00

04/05/2021 16:41:20:301 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 150.000,00

04/05/2021 15:19:41:742 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL
LTDA  R$ 75.000,00

04/05/2021 17:10:20:713 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 45.360,00

04/05/2021 10:59:06:155 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA  R$ 112.500,00

04/05/2021 20:48:24:983 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 34.500,00

22/04/2021 11:52:57:134 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 39.750,00

05/05/2021 00:58:12:527 BLUE OCEAN CONFECCOES LTDA  R$ 75.000,00

03/05/2021 08:36:49:649 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 32.000,00

05/05/2021 04:25:53:034 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA  R$ 67.500,00

04/05/2021 16:54:44:170 KYLIMP HOSPITALAR LTDA  R$ 75.000,00

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 34.500,00

04/05/2021 15:18:17:061 PROVIDENCE MEDICAL LTDA  R$ 75.000,00
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Lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 215X30M RETICULADO para uso em

eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch 3000; rolo com 30 metros

Lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M para acondicionamento de artigos

mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-

laminado de polipropileno, verso em papel grau cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina

seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo

em bobina, apresentar laudo referente a mbr 1499, laudo bfe e vfe

Lote (75) - PAPEL GRAU CIRURGICO 45CM X 100M para acondicionamento de artigos

mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor Úmido, frente em filme termoplÁstico bi-

laminado de polipropileno, verso em papel grau cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina

seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para vapor com mudanÇa de cor, apresentaÇÃo

em bobina, apresentar laudo referente a mbr 1499, laudo bfe e vfe

Lote (76) - PAPEL PARA ELETRO MILIMETRADO TAM A4 para exames de

eletrocardiograma uti l izados em aparelhos dixtal. pacote com 50 folhas

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:11:55:943 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 894,00

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 732,00

04/05/2021 19:40:46:730 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.070,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:11:55:943 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 6.792,00

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 7.360,00

04/05/2021 17:56:26:771 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 10.116,00

04/05/2021 15:41:28:116 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 7.240,80

04/05/2021 16:41:20:617 F V P COELHO  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:11:55:943 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 12.400,00

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 12.800,00

04/05/2021 17:56:26:771 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 18.998,00

04/05/2021 15:41:28:116 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 13.520,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 16.039,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:14:15:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 248,00
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Lote (77) - PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO de aÇo inox 14 cm

Lote (78) - PINCA ANATOMICA DISSECCAO DE ACO INOX com serrilha 14 cm

Lote (79) - PINCA CHERRON DE ACO INOX 24 CM

Lote (80) - PINCA JACARE PARA REMOCAO DE DIU em aco inox, com 20 cm de

comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada, propria para retirada de diu em

casos de fio nao visivel, encrustamento e quebra

Lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha 14

cm. registro no ministerio da saude.

Lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX com serrilha 14 cm

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:14:15:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 90,00

04/05/2021 18:01:47:729 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 85,85

04/05/2021 14:10:49:340 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 66,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 59,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:14:15:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 90,00

04/05/2021 18:01:47:729 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 76,90

04/05/2021 14:10:49:340 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 59,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 79,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:14:15:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 580,00

30/04/2021 16:42:45:513 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 708,00

04/05/2021 14:10:49:340 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 571,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 775,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:10:49:340 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.116,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 220,00

30/04/2021 16:45:09:778 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 159,90

04/05/2021 14:12:13:038 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 137,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 155,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 220,00
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Lote (83) - PINCA UTERINA 24CM/5MM produto confeccionado em aço inoxidável

Lote (84) - PORTA AGULHA TIPO MAYO - 14CM em aco inoxidavel, com resistencia a

corrosao. registro no ministerio da saude.

Lote (85) - PORTA ALGODAO DE ALUMINIO tamanho 10x8cm, para acondicionar algodao

hidrofilo

Lote (86) - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT BRANCA protetor para calçado fabricado em

tecido não tecido (tnt), formado por fibras de polipropileno. contém um elástico em suas

bordas.composição:100% polipropileno. elástico composto por poliéster e poliamida.cor:

brancaembalagem de envio: 01 pacote com 100 unidades de prope descartavel

tntindicações e instruções de uso:indicado na prevenção da contaminação por fatores

externos transportados pelos calçados dos usuários de um determinado ambiente, tanto em

unidades de saúde como outros ambientes.retirar o propé de sua embalagem e colocá-lo

sobre o calçado de modo confortável.observação:desempenho previsto nos requisitos gerais

da regulamentação da anvisa que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e

eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários

indesejáveis.

30/04/2021 16:45:09:778 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 159,90

04/05/2021 14:12:13:038 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 137,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 155,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.974,00

04/05/2021 14:12:13:038 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.141,80

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 2.034,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 174,50

30/04/2021 16:45:09:778 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 154,40

04/05/2021 18:02:34:717 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 164,65

04/05/2021 14:12:13:038 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 126,50

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 157,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.668,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 138,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:27:19:978 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.440,00

30/04/2021 16:47:29:160 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.120,00
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Lote (87) - SCALP Nº 21 agulha de bisel trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no

ministerio da saude

Lote (88) - SCALP Nº 23 agulha de bisel trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no

ministerio da saude

Lote (89) - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL ADULTO 01ML com agulha 4,5 x 13 para

insulina; registro no ministÉrio da saude; - caixa com 100 unid

Lote (90) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 10 ML apirogÊnico,

esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de

dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da

seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de

substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por Óxido de etileno; embaladas individualmente

em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde; prazo de

validade: 5 anos, se embalagem inviolada

04/05/2021 19:48:55:716 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.150,00

04/05/2021 20:49:28:260 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 925,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:27:19:978 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 42,00

04/05/2021 18:03:46:709 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 39,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 29,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:27:19:978 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 42,00

04/05/2021 18:03:46:709 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 39,00

04/05/2021 16:22:41:054 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 34,50

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 31,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:27:19:978 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 6.980,00

30/04/2021 16:47:29:160 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 7.800,00

04/05/2021 18:03:46:709 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 7.472,00

04/05/2021 19:48:55:716 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 7.800,00

03/05/2021 15:29:06:573 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 40.000,00

04/05/2021 16:22:41:054 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 69,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 7.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (91) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 20 ML apirogÊnico,

esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de

dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da

seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de

substÂncias; esterilizada por Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau

cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se

embalagem inviolada

Lote (92) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 3 ML apirogÊnico,

esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de

dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da

seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de

substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por Óxido de etileno; embaladas individualmente

em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde: prazo de

validade: 5 anos, se embalagem inviolada

Lote (93) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 5 ML apirogÊnico,

esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de

dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; - Êmbolo no final

da seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de

substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por Óxido de etileno; - embaladas individualmente

em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde: prazo de

validade: 5 anos, se embalagem inviolada

04/05/2021 16:27:19:978 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 960,00

30/04/2021 16:47:29:160 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.000,00

04/05/2021 19:48:55:716 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.440,00

03/05/2021 15:29:06:573 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 8.000,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 1.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:45:20:830 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 690,00

30/04/2021 16:50:51:180 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 750,00

03/05/2021 15:29:59:600 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 4.000,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 890,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/05/2021 15:29:59:600 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 15.000,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 2.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (94) - SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML estÉril, apirogÊnico, contendo cloreto de sÓdio

0,9g e Água para injeÇÃo q.s.p. 250ml, sistema fechado, uso intravenoso, em frasco rigido,

rÓtulo contendo registro do responsÁvel tÉcnico, nº. de lote, fabricaÇÃo, validade e registro

no ministÉrio da saÚde; (nÃo serve tipo bolsa)

Lote (95) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 12 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Lote (96) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 14 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Lote (97) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 16 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

04/05/2021 16:45:20:830 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.110,00

30/04/2021 16:50:51:180 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.260,00

03/05/2021 15:29:59:600 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 12.000,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 1.230,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:45:20:830 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 4.188,00

30/04/2021 16:50:51:180 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.900,00

04/05/2021 18:04:30:857 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 4.140,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 4.260,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 19,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:50:31:464 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 72,00

04/05/2021 18:05:44:520 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 72,45

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 57,00
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pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Lote (99) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 20 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Lote (100) - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 confeccionada em pvc, transparente,

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:50:31:464 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 192,00

30/04/2021 16:54:14:371 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 178,00

04/05/2021 18:05:44:520 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 193,20

04/05/2021 19:58:01:443 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 220,00

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 152,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:50:31:464 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 192,00

30/04/2021 16:54:14:371 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 178,00

04/05/2021 18:05:44:520 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 193,20

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 152,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:50:31:464 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 24,00

04/05/2021 18:05:44:520 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 24,15

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 19,00
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flexivel, atoxico, esteril, atraumatica, siliconizada, com conector universal com tampa e

embalagem individual. registro no minsterio da saude.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (101) - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 confeccionada em pvc, transparente,

flexivel, atoxico, esteril, atraumatica, siliconizada, com conector universal com tampa e

embalagem individual. registro no minsterio da saude.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (102) - SONDA PARA GASTROSTOMIA Nº 20 FR COM BALAO fabricado em 100%

silicone; tres vias, linha radiopaca; capacidade do balao entre 7 e 20 ml; conector enteral em

y; graduada; ponta arredondada; disco de fixaÇao movel externo

Lote (103) - SONDA URETAL Nº 10 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma

superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo

com 01 orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com

tampa; esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da

saude

Lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma

superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo

com 01 orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com

tampa; esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da

saude

Lote (105) - SONDA URETAL Nº 14 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 18:53:26:833 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:52:35:232 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 40,00

04/05/2021 18:06:39:011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 52,50

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:43:56:163 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 5.740,00

04/05/2021 16:52:35:232 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 5.460,00

30/04/2021 16:56:09:085 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 5.740,00

04/05/2021 18:06:39:011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 7.490,00

04/05/2021 20:00:52:636 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 5.180,00

03/05/2021 16:02:44:989 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.970,00

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 4.130,00
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superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo

com 01 orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com

tampa; esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da

saude

Lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8

Lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO, MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO

EXTENSOR termometro digital interno e externo, funcao maxima e minima com cabo

extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com ponteira em aco inox; fabricado em

plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a escala maxima/minima/momento

interna e externa com no minimo tres digitos; alarme sonoro quando ultrapassados os limites

configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset; escala interna aproximada: -10ºc +50ºc;

escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc; resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado

de calibracao com rastreabilidade rbc/inmetro.

Lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA MAX E MIN com sensor

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 13:43:56:163 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 3.180,00

30/04/2021 16:56:09:085 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.460,00

04/05/2021 18:06:39:011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 3.330,00

04/05/2021 20:00:52:636 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.400,00

03/05/2021 16:02:44:989 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.220,00

04/05/2021 17:12:51:730 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 7.540,00

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 1.830,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:55:39:711 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.170,00

30/04/2021 16:59:29:452 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.230,00

04/05/2021 18:09:03:236 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.545,00

04/05/2021 20:05:31:053 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.035,00

03/05/2021 16:03:30:119 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.065,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:55:39:711 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 6.255,00

30/04/2021 16:59:29:452 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 5.006,25

04/05/2021 16:28:30:927 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 984,82

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 4.387,50
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externo e alarme incoterm (termometro clinico)

Lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL medicoes em ºc precisas e

sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42 º

c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento por 2 pilhas aa

Lote (110) - TESOURA IRIS reta de aÇo inox 14 cm. registro no ministerio da saude.

Lote (111) - TESOURA IRIS CURVA DE ACO INOX 12 CM em aco inox, 12cm. registro no

ministerio da saude.

Lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura lister 19 cm para bandagem, produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:55:39:711 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 5.560,00

30/04/2021 16:59:29:452 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 4.800,00

04/05/2021 20:05:31:053 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 876,00

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:55:39:711 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 7.270,00

30/04/2021 16:59:29:452 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 17.650,00

04/05/2021 18:09:03:236 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 10.911,00

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 5.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 14:12:52:464 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 866,00

04/05/2021 17:13:59:743 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 1.560,00

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 83,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:58:10:521 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 140,00

30/04/2021 17:02:40:385 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 121,50

04/05/2021 18:10:21:401 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 127,40

04/05/2021 14:13:47:135 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 98,00

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 83,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:58:10:521 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.418,00

30/04/2021 17:02:40:385 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.247,50

04/05/2021 14:13:47:135 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.832,10

15/07/2021 Página 35 de 244



Lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA produto confeccionado em aço inoxidável

Lote (114) - TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA (USO HOSPITALAR) sanfonada com

elastico, descartavel, gramatura 30g, cor branca-fabricada em tnt. pacote com 100 unid

Lote (115) - VASELINA LIQUIDA 1000ML emoliente e protetor da pele e mucosas, mistura

de hidrocarbonetos alifaticos obtidos do petroleo. liquido incolor, oleoso, transparente.

Lote (116) - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS Óleo vegetal poliinsaturado, a base de ácidos

graxos essenciais: ácido linoléico, ácido caprilico, ácido caprico, vitaminas a e e, lecitina de

soja e óleo de girassol, com óleo de copaíba e/ou óleo de melaleuca e/ou óleo de andiroba.

com laudo de citotoxicidade. frasco contendo 200 ml. embalagem individual, contendo dados

de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade, atender a legislação

sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 2.325,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:58:10:521 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 298,80

30/04/2021 17:02:40:385 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 274,80

04/05/2021 14:13:47:135 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 223,20

04/05/2021 17:16:08:740 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 113.230,00

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 306,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 18:10:21:401 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.579,50

04/05/2021 20:08:07:267 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 975,00

03/05/2021 16:04:24:113 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.100,00

04/05/2021 20:50:31:056 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000,00

04/05/2021 17:16:08:740 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 55.900,00

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 925,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/04/2021 17:02:40:385 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 621,00

04/05/2021 18:10:21:401 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 621,20

04/05/2021 20:08:07:267 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 520,60

04/05/2021 16:30:42:077 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 883,23

04/05/2021 16:41:30:662 F V P COELHO  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:59:53:832 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 11.670,00

30/04/2021 17:04:13:022 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.985,00
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Lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso

hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada.

apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ABAIXADOR DE LINGUA espÁtula de madeira descartÁvel, formato convencional

liso,superfÍcie e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largurauniforme em todaasua

extensÃo, medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de

espessura, pacote c/ 100 unid

Lote (2) - AGUA OXIGENADA 10 VOLS 1L

03/05/2021 16:05:14:248 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.994,00

04/05/2021 16:23:52:808 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 15.000,00

04/05/2021 16:41:30:662 F V P COELHO  R$ 2.208,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/05/2021 16:59:53:832 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 50.183,00

30/04/2021 17:04:13:022 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 53.466,00

04/05/2021 18:11:14:299 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 62.913,00

04/05/2021 20:09:28:649 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 59.630,00

03/05/2021 16:05:14:248 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 73.566,00

04/05/2021 17:11:01:127 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 51.858,00

04/05/2021 17:14:14:657 HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 78.122,00

04/05/2021 16:42:37:044 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 93.685,10

04/05/2021 16:41:30:662 F V P COELHO  R$ 39.664,00

04/05/2021 20:09:58:870 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 42.612,00

04/05/2021 18:58:34:262 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA  R$ 200.330,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 09:47:45:751 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 455,00

05/05/2021 09:47:20:385 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 459,00

05/05/2021 09:44:57:106 F V P COELHO  R$ 509,80

05/05/2021 09:35:11:449 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 549,00

04/05/2021 17:44:09:985 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 590,00

05/05/2021 09:34:49:671 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 600,00

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 659,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel

biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo provida de protetor,

esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados

de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos

de manuseios; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia

nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica)

Lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel

biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo provida de protetor,

esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente os dados

de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos

de manuseios. fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia

nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica)

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 344,00

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 420,00

04/05/2021 17:32:42:298 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 540,80

04/05/2021 18:07:05:265 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 567,20

04/05/2021 14:50:40:281 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 601,80

03/05/2021 17:03:08:225 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 1.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 09:36:47:716 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 264,80

05/05/2021 09:36:20:999 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 265,00

04/05/2021 14:50:40:281 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 270,00

04/05/2021 16:41:15:495 F V P COELHO  R$ 318,00

03/05/2021 15:07:00:664 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 335,60

04/05/2021 17:32:42:298 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 353,00

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 09:51:15:884 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 506,00

05/05/2021 09:48:08:856 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 507,00

05/05/2021 09:46:20:164 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 605,00

05/05/2021 09:44:57:310 F V P COELHO  R$ 643,80

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 720,00
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Lote (5) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel,

bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor para melhor acoplamento

da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente, constando

externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, resistente aos processos de

manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional;

diÂmetro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa, reembalada em caixa com 100

unid

Lote (6) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X6,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel,

bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor para melhor acoplamento

da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente, constando

externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, resistente aos processos de

manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional;

diÂmetro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa, reembalada em caixa com 100

unid

Lote (7) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel,

bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor para melhor acoplamento

da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente, constando

externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, resistente aos processos de

manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional;

diÂmetro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

03/05/2021 15:07:00:664 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 768,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 10:08:12:148 F V P COELHO  R$ 709,80

05/05/2021 10:07:44:575 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 710,00

05/05/2021 10:04:56:044 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 744,20

03/05/2021 15:07:00:664 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 840,00

30/04/2021 13:22:32:242 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 10:05:48:032 F V P COELHO  R$ 746,40

05/05/2021 10:05:10:434 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 746,60

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 840,00

30/04/2021 13:27:30:819 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 900,00

15/07/2021 Página 39 de 244



hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa, reembalada em caixa com 100

unid

Lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM 01L com registro do responsÁvel

quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3 anos a partir da data de fabricaÇÃo

Lote (9) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM 500ML com registro do

responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; o produto deverÁ possuir registro/notificaÇÃo

da anvisa;validade mÍnima de 24 meses a partir da data de entrega

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 10:06:13:706 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 750,00

05/05/2021 10:03:53:608 F V P COELHO  R$ 848,80

05/05/2021 10:03:05:092 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 849,00

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.008,00

04/05/2021 17:34:23:619 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.059,00

30/04/2021 13:27:30:819 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 19:31:27:332 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 700,00

04/05/2021 20:33:18:099 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 850,00

04/05/2021 17:34:23:619 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 866,00

04/05/2021 14:47:23:768 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.090,00

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.442,00

03/05/2021 17:13:18:873 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 11:01:38:498 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 24.149,00

05/05/2021 10:57:39:250 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 24.150,00

05/05/2021 10:09:14:060 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 25.000,00

05/05/2021 10:01:04:720 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 26.950,00

04/05/2021 20:33:18:099 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 34.650,00

05/05/2021 10:57:33:922 F V P COELHO  R$ 39.210,99

05/05/2021 10:57:15:044 BELA E CHIC INDUSTRIA DE COM. DE COSM.
ESPECIAIS L  R$ 39.211,00

05/05/2021 10:02:03:302 HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 39.253,50

30/04/2021 13:27:30:819 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 39.352,50

05/05/2021 10:13:48:272 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 45.292,50

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 48.510,00

05/05/2021 10:36:05:122 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA  R$ 69.300,00
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Lote (10) - ALGODAO HIDROFILO 500G em camadas continuas em forma de rolo, provido

de paple apropriado em toda sua extensao. aspecto homogeneo e macio, boa absorcao,

ausencia de grumos ou impurezas, cor branca, puro e absorvente 100% algodao.

embalagem individual de 500g

Lote (11) - ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR 250ML em polietileno; graduada em alto-relevo

Lote (12) - ALMOTOLIA PLASTICA BRANCA 250ML em poliestileno, graduada em alto

relevo

Lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de

poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia

com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com

acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia

compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de

curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 10 cm de

04/05/2021 17:00:49:517 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 75.933,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 10:24:45:097 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.411,00

05/05/2021 10:23:58:877 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.412,00

05/05/2021 10:18:40:012 F V P COELHO  R$ 3.129,99

05/05/2021 10:11:20:095 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 3.302,50

04/05/2021 14:52:01:833 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 3.303,75

30/04/2021 13:27:30:819 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.725,00

05/05/2021 10:14:00:782 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 3.737,50

03/05/2021 15:08:43:072 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.125,00

04/05/2021 17:34:23:619 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 4.895,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 46,00

05/05/2021 10:17:28:600 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 63,00

04/05/2021 17:36:13:248 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 92,00

04/05/2021 14:55:59:083 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 118,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:40:50:415 F V P COELHO  R$ 69,00

05/05/2021 10:17:10:256 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 94,40

04/05/2021 17:36:13:248 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 138,00

04/05/2021 14:55:59:083 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 177,00
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largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de

comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural

do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude.

Lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de

poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia

com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com

acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia

compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de

curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura

e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento

(esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/

12 und. com registro no ministerio da saude

Lote (15) - AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material:

100% polipropileno;descartável;atóxico e hipoalergenico;não estéril;cor: branco;gramatura:

acima de 25 gr;com punho de látex;amarrado por tiras.

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 10:25:38:794 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 5.480,00

05/05/2021 10:25:18:681 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 5.485,00

05/05/2021 10:24:45:995 F V P COELHO  R$ 5.789,80

22/04/2021 11:53:02:119 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 6.431,40

04/05/2021 15:31:43:857 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA
SAUDE  R$ 6.966,00

04/05/2021 17:07:50:774 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 10.060,20

04/05/2021 15:32:38:878 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 10.692,00

05/05/2021 10:13:09:660 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 12.457,80

03/05/2021 15:16:38:259 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 19.035,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 10:38:49:455 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 4.640,00

05/05/2021 10:37:41:585 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 4.645,00

05/05/2021 10:33:07:346 F V P COELHO  R$ 5.087,99

22/04/2021 11:53:02:119 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 5.088,00

04/05/2021 15:31:43:857 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA
SAUDE  R$ 5.952,00

04/05/2021 17:07:50:774 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 8.352,00

04/05/2021 15:32:38:878 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 8.800,00

03/05/2021 15:16:38:259 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 9.816,00

05/05/2021 10:26:12:583 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 10.280,00
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Lote (16) - BANDEJA 30 X 20 X 04CM produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420

Lote (17) - BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO 2000ML com

capacidade para 2000 ml; 100% pvc atÓxico; frente transparente com escala de volume

impressa de forma legÍvel; parte de trÁs leitosa facilitando leitura e visualizaÇÃo do aspecto

da urina; suporte de fixaÇÃo com haste rÍgida (tipo cabide) e alÇa cordÃo com 40 cm; tubo

de pvc com 110cm, transparente, atÓxico, flexÍvel, isento de dobras, com pinÇa corta

fluxo;ponto para coleta de urina com membrana de latÉx, auto-vedante; conector universal

com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora atÓxica, apirogÊnica e

descartÁvel; embalada individualmente em papel grau cirÚrgico e em blister de filme

plÁstico termoformÁvel com abertura em pÉtala; esterilizada em Óxido de etileno; com

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 12:21:05:699 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI  R$ 16.970,00

05/05/2021 12:20:50:723 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 16.980,00

05/05/2021 10:49:02:756 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 19.500,00

05/05/2021 11:14:14:477 F V P COELHO  R$ 19.929,99

05/05/2021 10:36:22:178 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 25.500,00

04/05/2021 20:34:39:094 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 25.550,00

05/05/2021 11:22:32:867 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 32.000,00

05/05/2021 10:35:03:268 M. S. O. PROTEGE EIRELI  R$ 32.500,00

05/05/2021 10:26:42:415 KYLIMP HOSPITALAR LTDA  R$ 34.999,99

22/04/2021 11:53:02:119 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 35.000,00

05/05/2021 16:42:32:207 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA  R$ 46.059,30

05/05/2021 16:42:20:805 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL
LTDA  R$ 46.059,31

05/05/2021 15:04:07:838 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 46.099,00

04/05/2021 14:55:59:083 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 46.250,00

04/05/2021 15:09:48:043 PROVIDENCE MEDICAL LTDA  R$ 50.000,00

03/05/2021 15:16:38:259 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 60.000,00

05/05/2021 10:41:58:876 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO
E EXPOR  R$ 79.999,80

05/05/2021 10:40:26:768 PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA
ANIMA  R$ 80.000,00

04/05/2021 15:16:47:870 UNION COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 10:34:49:213 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 659,00

05/05/2021 10:34:24:811 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 660,00

04/05/2021 14:06:25:400 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 835,20

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.305,60
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registro na anvisa

Lote (18) - BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE/FRIO TAM MEDIO nÃo congela, flexivel,

leve e prÁtica, nÃo tÓxica, reutilizÁvel, pode ser aquecida em Água quente ou no

microondas e mantida no freezer ou congelador; composiÇÃo: filme: camadas de

poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa; gel: polÍmero venÍlico,

tea, conservante e agente anticongelante, peso 410g

Lote (19) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui

alca dupla para transporte, revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-

trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853

Lote (20) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui

alca dupla para transporte, revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-

trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853.

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 10:33:10:169 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 312,00

05/05/2021 10:38:06:515 F V P COELHO  R$ 328,99

05/05/2021 10:32:39:447 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 329,00

03/05/2021 15:19:27:684 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 458,40

04/05/2021 14:59:36:537 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 459,60

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 463,20

04/05/2021 18:12:40:246 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 603,20

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:59:36:537 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 579,00

05/05/2021 10:38:06:528 F V P COELHO  R$ 635,99

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 636,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 11:12:01:272 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 364,00

05/05/2021 11:11:33:111 F V P COELHO  R$ 365,80

05/05/2021 10:49:00:886 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 423,00

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 439,00

03/05/2021 15:19:27:684 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 468,50

04/05/2021 18:12:40:246 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 534,50

04/05/2021 14:59:36:537 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 3.847,50
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Lote (21) - CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 10L com tampa e dispositivo

nas laterais para travamento da tampa, translucido, alÇa para transporte, livre de bpa

Lote (22) - CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 12L com tampa e dispositivo

nas laterais para travamento da tampa, translucido, alÇa para transporte, livre de bpa

Lote (23) - CAIXA TERMICA RIGIDA 20L produzida em polietileno na camada externa,

polipropileno na camada interna e poliuretano no enchimento; todos os materiais sÃo

atÓxicos e inodoros; modelo extra dimensionado; com alÇas laterais escamoteÁveis, dreno

para saÍda de Água; ideal para armazenagem de alimentos e bebidas; utilizado tambÉm

para transportes de vacinas e ÓrgÃos; sistema endurance para maior proteÇÃo tÉrmica, na

cor branca com azul e de fÁcil limpeza

Lote (24) - CAPOTE DESCARTAVEL MODELO CME capote descartável, para

procedimento em cme com repelência mesmo sob pressão, confeccionado em 100%

polipropileno trilaminado, processo sms, com gramatura mínima de 40 g/m², com manga

longa e punho de elástico, com ribana, largura aproximada 1,20 a 1,40m com 1,50m de

comprimento. o produto deverá apresentar no momento do certame laudo de

impermeabilidade e ca mte.

Data-Hora Fornecedor Lance

03/05/2021 17:13:49:843 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 1.500,00

05/05/2021 10:48:38:347 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.270,00

05/05/2021 13:26:01:318 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 2.764,77

05/05/2021 13:25:42:195 F V P COELHO  R$ 2.764,97

04/05/2021 15:00:59:069 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.795,00

03/05/2021 15:19:27:684 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.400,00

30/04/2021 14:28:46:885 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.500,00

04/05/2021 18:12:40:246 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 3.575,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 17:27:43:439 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 855,00

03/05/2021 17:15:42:052 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 17:27:43:439 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 2.128,00

03/05/2021 17:15:42:052 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 17:04:41:665 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 63.700,00
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Lote (25) - CARBOGEL 01KG meio de contato p/ tramsmissÃo ultrassÔnica; registro na

anvisa

Lote (26) - CATETER DE PUNCAO PERIFERICA Nº18 cateter intravenoso agulhado

radiopaco, descartavel, confeccionado em poliuretano contendo externamente os dados de

identificacao, procedencia, lote, data de fabricacao e validade. com registro no ministerio da

saude

Lote (27) - CATETER DE PUNCAO PERIFERICA Nº20 cateter intravenoso agulhado

radiopaco, descartavel, confeccionado em poliuretano contendo externamente os dados de

identificacao, procedencia, lote, data de fabricacao e validade. com registro no ministerio da

saude

Lote (28)  -  CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO

estÉril,confeccionado em polivinil atÓxico, contendo em sua extremidade um dispositivo de

silicone (dois dentes de garfo) que se adapta Às narinas,com fixaÇÃo sobre as orelhas

como Óculos; com registro no ministerio da saude; pct com 20 unid, esterelizada por

radiaÇÃo gama

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 13:26:12:929 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 48.333,80

05/05/2021 13:26:07:079 F V P COELHO  R$ 48.334,50

04/05/2021 15:34:59:264 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 82.500,00

04/05/2021 08:51:50:888 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 11:18:41:510 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 107,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 139,80

30/04/2021 14:33:33:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 375,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 12,90

03/05/2021 15:31:34:204 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 125,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 530,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 12,90

03/05/2021 15:31:34:204 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 125,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 530,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (29) - CLOREXIDINA DEGERMATE - 100ML

Lote (30) - COMPRESSA CIRURGICA PRE-LAVADA ESTERIL É confeccionada com fios

100% algodÃo em tecido quÁdruplo com placa radiopaca. a compressa resulta do

entrelaÇamento das quatro camadas do tecido para evitar o deslizamento entre as mesmas.

com 45 cm de comprimento por 30 cm de largura. peso: 20g. registrada na anvisa.

Lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao;

cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa capacidade de absorÇÃo;

isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo deixando fios soltos; registrado

na anvisa; pacotes de 500unid

05/05/2021 11:51:58:375 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 44,00

05/05/2021 11:51:23:570 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 47,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 56,00

03/05/2021 15:31:34:204 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 60,00

04/05/2021 17:39:00:760 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 61,74

04/05/2021 15:04:47:822 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 398,25

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 17:39:00:760 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 361,00

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 598,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 15:17:32:047 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 372,50

03/05/2021 15:31:34:204 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 75.000,00

04/05/2021 11:25:50:952 BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO
HOSPI  R$ 85.000,00

03/05/2021 13:32:21:591 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME  R$ 87.500,00

04/05/2021 17:49:50:357 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 99.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 15:21:05:593 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 44.750,00

04/05/2021 16:40:38:379 F V P COELHO  R$ 57.525,00

05/05/2021 12:07:59:926 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 60.900,00

22/04/2021 11:53:07:467 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 61.425,00

04/05/2021 18:45:03:156 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 71.325,00

30/04/2021 16:04:15:137 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 74.500,00

04/05/2021 18:00:22:991 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 81.025,00

05/05/2021 12:09:01:201 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 96.675,00
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Lote (32) - CONJUNTO DE TALAS IMOBILIZADORAS PARA RESGATE E REMOÇÃO

conjunto de talas imobilizadoras para resgate e remoÇÃo de pessoas acidentadas, pode ser

usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilizaÇÃo completa e pode ser lavada e

reutilizada. confeccionadas em eva (4mm); colorida para identificar o seu tamanho, nas

cores padrÃo para resgate; 1 tala pp (30 x 8 cm) roxa, 1 tala p (53 x 8 cm) azul, 1 tala m (63

x 9 cm) laranja, 1 tala g (86,5 x 10 cm) verde.

Lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML

Lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6

Lote (35) - CURATIVO ADESIVO FORMATO RETANGULAR descartÁvel, transparente,

material poliuretano, 7 a 10 cm de comprimento x 2 cm de largura. deve ser flexÍvel,

detextura macia e de boa fixaÇÃo. deve possuir poros que permitam a ventilaÇÃoadequada

do ferimento e nÃo pode aderir ao ferimento. embalagem individual.prazo de validade

mÍnimo na data de entrega: 18 meses.

Lote (36) - CURATIVO ESTERIL pos puncao tipo bandagem de alta absorcao e antialergico.

uso em coleta de amostras de sangue.

04/05/2021 15:31:46:964 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA
SAUDE  R$ 125.000,00

04/05/2021 15:40:05:210 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:07:39:059 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.242,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 12:28:29:066 F V P COELHO  R$ 101,10

05/05/2021 12:28:13:087 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 101,30

30/04/2021 16:04:15:137 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 104,00

04/05/2021 15:21:05:593 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 190,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 15:21:05:593 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 210,00

04/05/2021 14:07:39:059 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 220,50

30/04/2021 16:04:15:137 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 315,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 285,00

04/05/2021 15:21:05:593 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 14.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 60,00
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Lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO 05L para limpeza e

desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e paredes, equipamentos e artigos médicos

não críticos; a base de cloreto de didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e

biguanida. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do

produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em

ml/l.

Lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5 LITROS detergente poli-

enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por no mínimo 4

enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, para ser utilizado em

temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de

ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou

diluída. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do

produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em

ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro

de 2012. galão 5 litros

Lote (39) - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL MACRO GOTAS FLEXIVEL dispositivo para

infusÃo, controle de fluxo e dosagem de soluÇÕes enterais; composto de lanceta perfurante

para conexÃo ao recipiente de soluÇÃo, cÂmara flexÍvel e transparente para visualizaÇÃo

do gotejamento, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinÇa rolete e conexÃo luer para

dispositivo de acesso venoso; registrado na anvisa

04/05/2021 15:24:47:244 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 915,80

04/05/2021 15:09:28:747 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 1.208,20

03/05/2021 15:37:50:541 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.324,00

04/05/2021 15:24:47:244 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 4.320,00

04/05/2021 22:04:03:293 WORLD CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE
LIMPEZA L  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 1.372,50

05/05/2021 12:57:43:590 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.887,40

04/05/2021 15:24:47:244 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.920,00

04/05/2021 15:09:28:747 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 2.743,50

05/05/2021 12:51:55:232 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 4.710,00

04/05/2021 22:04:03:293 WORLD CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE
LIMPEZA L  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/07/2021 Página 49 de 244



Lote (40) - ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL - PACOTE COM 100 UNIDADES

Lote (41) - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO esfigmomanometro aneróide, portátil,

acondicionado em bolsa de courvin com ziper, para maior proteção do equipamento com

braçadeira confeccionada em tecido poliéster não elástico, ajustável e fixada no braço por

meio de fitas prendedoras de ganchos e argolas e fecho metálico em sua faixa delimitadora,

dotada de tira para fixação do manômetro e indicação por traço caracterizando o correto

posicionamento sobre a artéria; destinada a circunferência do braço de 24 a 30 cm, com

comprimento total de 51,5 cm e largura de 15,7 cm), trabalhando na faixa de escala de 0 a

300 mmhg, com precisão de + ou - 2 mm hg; perade borracha com registro e válvula

antifluxo e com manguito de pvc sem emendas, uso profissional; deverá possuir certificado

do inmetro citando marca de aprovação do modelo, na forma simbolo do inmetro � ml

xxx/yyyy� (nº e ano), possuir registro ou certidão de isenção no ministério da saúde. deverá

conter dados do fabricante, data de fabricação e validade conf

05/05/2021 13:12:06:443 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.200,00

05/05/2021 13:11:42:117 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.215,72

05/05/2021 13:09:11:240 F V P COELHO  R$ 1.559,99

03/05/2021 15:37:50:541 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.560,00

30/04/2021 16:06:23:102 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.920,00

04/05/2021 17:43:27:677 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.940,00

05/05/2021 13:02:27:231 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 2.380,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 13:23:44:756 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 960,00

05/05/2021 13:23:23:654 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 968,00

05/05/2021 13:22:15:706 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.041,00

30/04/2021 16:06:23:102 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.290,00

04/05/2021 17:51:28:216 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 1.290,00

03/05/2021 15:37:50:541 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.350,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 1.370,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 13:46:58:908 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.500,00

05/05/2021 13:46:14:359 F V P COELHO  R$ 1.508,80

05/05/2021 13:29:51:060 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.636,00

05/05/2021 13:43:39:157 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.748,00

03/05/2021 15:48:49:851 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.780,00
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Lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e

antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com resina acrÍlica impermeabilizante. nele

e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de

rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos , como a fixacao de

curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no ms

Lote (43) - ESPATULA DE AYRE GINECOLOGICA EM MADEIRA com rigidez compatÍvel

com a finalidade, nÃo estÉril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e

com a superfÍcie lisa, medindo aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de

comprimento - pacote c/ 100 unid. registrada na anvisa

Lote (44) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM GRANDE modelo collins,

de material plÁstico transparente e com bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso

regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo uma excelente

transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na anvisa

04/05/2021 15:11:12:534 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 2.068,80

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.370,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 13:48:34:071 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.584,00

05/05/2021 13:48:16:721 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.585,00

05/05/2021 13:31:57:137 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 1.749,00

05/05/2021 13:38:12:499 F V P COELHO  R$ 1.858,99

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.859,00

05/05/2021 13:40:39:515 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.861,20

05/05/2021 13:38:37:390 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 2.675,00

05/05/2021 13:36:32:512 HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 2.675,20

04/05/2021 18:00:57:774 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 2.816,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 13:40:14:843 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 245,00

04/05/2021 16:41:26:728 F V P COELHO  R$ 389,00

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 467,50

04/05/2021 18:00:57:774 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 495,00

04/05/2021 15:28:50:868 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 745,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 13:57:53:559 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 517,00

05/05/2021 13:56:42:173 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 518,00
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Lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de

material plÁstico transparente e com bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador

(borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e

transmissÃo luminosa; registro na anvisa

Lote (46) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM PEQUENO modelo collins,

de material plÁstico transparente e com bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso

regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo uma excelente

transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na anvisa

Lote (47) - ESTETOSCOPIO DUPLO - estetoscópio para paciente adulto;- com auscultador

em aço inox (material leve e resistente);- acabamento escovado;- hastes ajustáveis para

obter a tensão desejada;- com ângulo de 15° permite melhor ergonomia;- deve possuir um

par de olivas extra, rosqueáveis;- diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto

ao paciente;- deve apresentar registro anvisa;- garantia mínima de 01 ano contra defeitos de

05/05/2021 13:58:40:962 F V P COELHO  R$ 539,99

05/05/2021 13:49:05:012 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 540,00

03/05/2021 15:48:49:851 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 584,00

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 712,00

04/05/2021 18:00:57:774 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 2.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 18:00:57:774 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 1.800,00

05/05/2021 13:55:55:340 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 2.124,00

05/05/2021 13:54:39:930 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.136,00

05/05/2021 14:02:23:929 F V P COELHO  R$ 2.249,99

03/05/2021 15:48:49:851 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.250,00

04/05/2021 15:28:50:868 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.322,00

30/04/2021 16:09:41:168 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.024,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:04:03:697 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.677,70

05/05/2021 14:03:34:334 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.688,00

05/05/2021 13:56:26:265 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.695,00

05/05/2021 14:04:38:743 F V P COELHO  R$ 1.784,99

03/05/2021 15:50:02:543 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.785,00

04/05/2021 18:06:12:045 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 1.800,00

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.220,00
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fabricação.

Lote (48) - ETER SULFURICO 500ML

Lote (49) - FIO DE CATGUT CROMADO 2.0 esteril, absorvivel, composto de tecido

conjuntivo purificado de origem animal, devidamente tratado quimica, fisica e

mecanicamente, sendo fios de coloracao marron, providos de agulhas cirurgicas em aco

inox. cx com 24 unid. deve possuir registro no ministerio da saude e atender as

especificacoes da nbr 13904 da abnt.

Lote (50) - FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON PRETO 2-0 com agulha tt20-3/8 circulo

triangular 2,0 cm; esterelizado com cobalto 60; registro no ministerio da saude; caixa com 24

unid

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 15:13:33:309 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 289,50

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 440,00

03/05/2021 15:50:02:543 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 442,80

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 960,00

04/05/2021 15:39:13:924 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.638,00

04/05/2021 14:09:38:947 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:10:05:853 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 468,00

04/05/2021 15:13:33:309 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 469,00

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 516,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:18:12:415 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 172,84

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 208,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 228,40

04/05/2021 15:39:13:924 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 238,00

04/05/2021 18:06:12:045 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME  R$ 256,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:20:55:719 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 166,65

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 199,40

30/04/2021 16:16:19:780 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 202,50
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Lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30 confeccionada com dorso de papel

crepado Á base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva Á base de borracha

natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de

resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes que serÃoesterilizados em autoclave,

funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui listras diagonais de tinta termo ativa

que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua coloraÇÃo de branco para preto.

Lote (52) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA 25MMX10MT composta por fibra de viscose

e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na cor branca ou bege; registro na anvisa

Lote (53) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA 50MMX10MT composta por fibra de viscose

e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na cor branca ou bege; registro na anvisa

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:49:22:977 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 429,80

05/05/2021 14:48:44:623 F V P COELHO  R$ 431,00

05/05/2021 14:24:22:678 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 455,40

30/04/2021 16:24:17:327 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 480,00

05/05/2021 14:20:15:583 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 618,00

04/05/2021 16:23:24:134 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 2.000,00

05/05/2021 14:24:36:286 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 3.226,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:34:30:534 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 726,00

05/05/2021 14:31:54:202 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 781,00

05/05/2021 14:22:41:953 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 804,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 885,00

30/04/2021 16:24:17:327 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 930,00

05/05/2021 14:25:25:300 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 1.233,00

05/05/2021 14:23:00:602 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 1.389,00

04/05/2021 16:23:24:134 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:47:22:018 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 812,00

05/05/2021 14:47:03:554 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 857,20

05/05/2021 14:43:50:694 F V P COELHO  R$ 911,80

05/05/2021 14:38:13:876 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.030,00

30/04/2021 16:24:17:327 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.096,00

05/05/2021 14:33:14:561 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 1.596,00
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Lote (54) - FORMOL LIQUIDO 40% formaldeido, formula quimica h2co, peso molecular

30,03, grau de pureza/concetracao entre 37 e 40, numero de referencia quimica cas 50-00-

0, em frascos de 1000ml, aspecto fisico liquido limpido e incolor, constando dados do

responsavel quimico na rotulagem

Lote (55) - FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML para acondicionamento e

administraÇÃo de nutriÇÃo enteral, descartavel, material plastico transparente, atÓxico, com

auto-lacre, tampa com saÍda para adaptar equipo, com graduaacao de 50 em 50 mls,

subdivididos de 10 em 10, com alca de fixacao na base para pendurar o frasco e com

etiqueta adesiva para inserir os dados do paciente; registro no ministerio da saude

Lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO 91X91CM 400G registro na anvisa.

05/05/2021 14:40:48:623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 1.676,00

05/05/2021 14:36:21:992 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 3.349,80

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:49:06:668 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 275,00

04/05/2021 16:41:04:377 F V P COELHO  R$ 442,50

03/05/2021 17:16:44:358 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:09:04:885 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 819,70

05/05/2021 15:08:17:916 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 863,00

03/05/2021 15:51:58:717 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.150,00

04/05/2021 15:15:30:571 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 1.203,60

05/05/2021 14:54:13:924 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.210,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 1.350,00

30/04/2021 16:24:17:327 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.580,00

04/05/2021 11:10:16:371 ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 14:52:58:787 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 9.449,00

30/04/2021 16:28:12:437 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 9.450,00

05/05/2021 14:56:09:374 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 10.400,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 10.470,00

04/05/2021 15:31:40:629 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA
SAUDE  R$ 16.110,00

03/05/2021 15:54:20:092 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 20.331,00

05/05/2021 14:52:55:656 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 29.856,00
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Lote (57) - HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO pontas 100% algodao

hidrofilo, hastes em polipropileno. cx com 75 unid

Lote (58) - INDICADOR BIOLOGICO de leitura rapida, com tempo de leitura final em 24

horas para monitoramento dos processos de esterilizaÇÃo em autoclaves a vapor; a

empresa fornecedora deverÁ enviar em forma de comodato no mÍnimo 06 incubadoras para

realizaÇÃo do teste

Lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO 1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo

anti-sÉptico de amplo espectro para pele e mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na

anvisa

Lote (60) - LAMINA DE VIDRO LAPIDADA PARA MICROSCOPIA 25,4 X 76,2 MM corpo

transparente, ponta fosca - caixa com 50 unidades

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:15:20:491 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 233,00

05/05/2021 15:15:07:906 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 234,00

30/04/2021 16:28:12:437 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 302,40

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 504,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/05/2021 15:54:20:092 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 5.530,00

04/05/2021 15:56:51:517 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 8.450,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 33.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:27:12:584 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 166,00

05/05/2021 15:25:01:968 F V P COELHO  R$ 192,50

05/05/2021 15:20:23:749 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 197,50

30/04/2021 16:28:12:437 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 228,50

04/05/2021 15:17:19:410 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 442,50

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 735,00

04/05/2021 15:56:51:517 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.342,50

30/04/2021 16:28:12:437 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.389,00

03/05/2021 15:54:20:092 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.560,00

03/05/2021 17:18:04:215 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
ARTIGOS PA  R$ 1.800,00
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Lote (61) - LAMINA ESTERIL Nº 12 PARA BISTURI descartavel, cx com 100 unidades

Lote (62) - LAMINA ESTERIL Nº 15 PARA BISTURI descartavel, cx com 100 unidades

Lote (63) - LAMINA ESTERIL Nº 21 PARA BISTURI descartavel, cx com 100 unidades

Lote (64) - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50CM largura: 50cm / comprimento: 50m,

100% celulose, utilizado para revestir o estofado da maca; excelente alvura e maciez; rolos

sÃo embalados individualmente; registro na anvisa

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:33:26:770 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 487,00

05/05/2021 15:33:03:376 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 488,00

05/05/2021 15:20:41:400 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 515,55

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 585,00

05/05/2021 15:28:34:449 F V P COELHO  R$ 670,23

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 670,24

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:34:03:531 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 487,00

05/05/2021 15:33:20:203 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 488,00

05/05/2021 15:21:33:156 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 515,55

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 585,00

05/05/2021 15:28:53:569 F V P COELHO  R$ 670,26

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 670,27

04/05/2021 17:07:35:883 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 1.885,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:33:51:026 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 487,00

05/05/2021 15:32:45:270 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 488,00

05/05/2021 15:28:24:155 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 515,55

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 585,00

05/05/2021 15:35:35:291 F V P COELHO  R$ 670,26

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 670,27

04/05/2021 17:07:35:883 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 5.655,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:31:03:049 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.579,00
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Lote (65) - LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL 8 lÁtex natural, comprimento

mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt

c/ abertura assÉptica, registro no ministerio da saude; pacote com 02 unid

Lote (66) - LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7 1/2 lÁtex natural,

comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme

norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no ministerio da saude; pacote com 02 unid

Lote (67) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM G com pÓ bioabsorvÍvel,

nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.580,00

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 2.904,00

05/05/2021 15:35:27:672 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 3.192,00

05/05/2021 15:33:55:195 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 3.207,00

04/05/2021 16:40:32:699 F V P COELHO  R$ 3.596,00

05/05/2021 04:22:16:310 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA  R$ 6.120,00

04/05/2021 20:40:12:870 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 7.200,00

04/05/2021 17:07:35:883 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 89.382,45

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:57:49:263 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 809,00

05/05/2021 15:57:00:972 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 810,00

05/05/2021 15:40:48:954 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 895,00

05/05/2021 15:47:52:152 F V P COELHO  R$ 1.199,99

30/04/2021 16:33:00:611 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.200,00

03/05/2021 15:56:00:983 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.250,00

04/05/2021 15:21:45:888 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 1.260,00

04/05/2021 17:07:35:883 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 256.452,45

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:57:36:053 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.439,00

05/05/2021 15:56:33:215 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 2.440,00

05/05/2021 15:48:48:185 F V P COELHO  R$ 3.599,99

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.600,00

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.750,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 3.780,00

04/05/2021 17:11:03:206 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 251.440,35
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dispensadora com 100 unid

Lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel,

nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa

dispensadora com 100 unid

Lote (69) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM P com pÓ bioabsorvÍvel,

nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 15:59:28:277 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 39.999,80

05/05/2021 15:58:25:572 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 41.000,00

04/05/2021 20:44:12:248 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 47.080,00

03/05/2021 14:50:50:652 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 50.825,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 50.825,00

03/05/2021 08:35:01:314 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 51.360,00

04/05/2021 18:38:44:552 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 53.500,00

05/05/2021 15:50:44:717 F V P COELHO  R$ 56.174,99

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 56.175,00

05/05/2021 15:44:49:590 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 56.747,45

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 63.665,00

04/05/2021 17:11:03:206 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 101.010,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 17:11:03:206 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 35.100,00

05/05/2021 16:21:39:479 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 112.000,00

05/05/2021 16:20:41:480 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 119.990,00

04/05/2021 20:44:12:248 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 135.080,00

03/05/2021 14:50:50:652 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 145.825,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 145.825,00

03/05/2021 08:35:01:314 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 147.360,00

04/05/2021 18:38:44:552 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 153.500,00

05/05/2021 16:11:24:566 F V P COELHO  R$ 161.174,99

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 161.175,00

05/05/2021 16:05:50:686 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 162.817,45

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 182.665,00
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dispensadora com 100 unid

Lote (70) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM PP com pÓ

bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa;

caixa dispensadora com 100 unid

Lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VALVULA semelhante ao padrão

americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e apirogênica; 02 camadas de meltbonded �

filtro protetor; camada externa de spunbonded azul, camada interna de spunbonded branco,

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 16:15:42:557 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 110.000,00

05/05/2021 16:15:24:404 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 119.500,00

04/05/2021 20:44:12:248 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 132.440,00

03/05/2021 14:50:50:652 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 142.975,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 142.975,00

03/05/2021 08:35:01:314 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 144.480,00

04/05/2021 18:38:44:552 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 150.500,00

05/05/2021 16:11:13:462 F V P COELHO  R$ 158.024,99

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 158.025,00

05/05/2021 16:06:14:846 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 159.635,35

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 179.095,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 16:16:14:738 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 42.000,00

05/05/2021 16:14:52:903 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 45.999,00

04/05/2021 20:44:12:248 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 48.840,00

03/05/2021 14:50:50:652 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 52.725,00

04/05/2021 16:11:56:333 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 52.725,00

03/05/2021 08:35:01:314 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 53.280,00

04/05/2021 18:38:44:552 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E
FARMACEUTI  R$ 55.500,00

05/05/2021 16:11:51:001 F V P COELHO  R$ 58.274,99

30/04/2021 16:36:53:560 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 58.275,00

05/05/2021 16:06:38:419 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 58.868,85

03/05/2021 15:57:48:597 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 66.045,00
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camada intermediária de spunbonded, camada intermediária de feltro, clipe de material

flexível sem memória; com tiras de elástico para apoio na nuca; embalagem individual;

aprovada pelo ministério do trabalho.

Lote (72) - MASCARA TRIPLA TIPO ELASTICO composição: tecido não tecido; atóxica;

tripla camada de proteção; com elástico; registro na anvisa; caixa com 50 und.

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 16:05:21:693 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 51.599,00

22/04/2021 11:52:57:134 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 51.600,00

05/05/2021 16:08:44:750 KYLIMP HOSPITALAR LTDA  R$ 65.000,00

05/05/2021 16:07:50:995 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 65.700,00

05/05/2021 16:11:31:003 F V P COELHO  R$ 72.454,99

05/05/2021 16:06:30:332 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A  R$ 72.455,00

05/05/2021 16:05:10:308 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL
LTDA  R$ 85.784,80

03/05/2021 08:36:49:649 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 86.000,00

04/05/2021 15:53:50:797 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 86.000,00

04/05/2021 10:59:06:155 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA  R$ 90.300,00

05/05/2021 16:11:52:648 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO
E EXPOR  R$ 102.290,00

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 102.340,00

04/05/2021 20:48:24:983 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 118.250,00

03/05/2021 15:27:37:606 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 150.500,00

03/05/2021 21:54:38:831 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI  R$ 215.000,00

04/05/2021 18:51:19:258 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 430.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 16:16:42:881 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 20.000,00

05/05/2021 16:15:46:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 23.999,00

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 26.000,00

04/05/2021 15:41:28:116 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 27.000,00

05/05/2021 16:07:19:986 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 28.630,00

05/05/2021 16:05:02:205 KYLIMP HOSPITALAR LTDA  R$ 28.800,00

05/05/2021 16:12:08:069 F V P COELHO  R$ 31.999,99

03/05/2021 08:36:49:649 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H
P C  R$ 32.000,00

05/05/2021 16:11:37:944 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO
E EXPOR  R$ 34.450,00

04/05/2021 20:48:24:983 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 34.500,00
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Lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 215X30M RETICULADO para uso em

eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch 3000; rolo com 30 metros

Lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M para acondicionamento de artigos

mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-

laminado de polipropileno, verso em papel grau cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina

seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo

em bobina, apresentar laudo referente a mbr 1499, laudo bfe e vfe

Lote (75) - PAPEL GRAU CIRURGICO 45CM X 100M para acondicionamento de artigos

mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor Úmido, frente em filme termoplÁstico bi-

laminado de polipropileno, verso em papel grau cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina

seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para vapor com mudanÇa de cor, apresentaÇÃo

em bobina, apresentar laudo referente a mbr 1499, laudo bfe e vfe

05/05/2021 16:05:18:998 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL
LTDA  R$ 38.999,80

22/04/2021 11:52:57:134 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRU  R$ 39.750,00

03/05/2021 15:27:37:606 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 45.000,00

04/05/2021 15:53:50:797 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 45.000,00

05/05/2021 16:03:45:374 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA  R$ 45.359,99

04/05/2021 17:10:20:713 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 45.360,00

04/05/2021 15:18:17:061 PROVIDENCE MEDICAL LTDA  R$ 75.000,00

05/05/2021 00:58:12:527 BLUE OCEAN CONFECCOES LTDA  R$ 75.000,00

04/05/2021 10:59:06:155 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA  R$ 112.500,00

04/05/2021 16:41:20:301 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 732,00

04/05/2021 16:11:55:943 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 894,00

05/05/2021 16:23:56:004 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.369,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 16:43:42:494 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 6.400,00

05/05/2021 16:43:24:549 F V P COELHO  R$ 6.499,80

05/05/2021 16:21:07:622 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 6.874,40

04/05/2021 15:41:28:116 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 7.240,80

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 7.360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:11:55:943 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 12.400,00
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Lote (76) - PAPEL PARA ELETRO MILIMETRADO TAM A4 para exames de

eletrocardiograma uti l izados em aparelhos dixtal. pacote com 50 folhas

Lote (77) - PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO de aÇo inox 14 cm

Lote (78) - PINCA ANATOMICA DISSECCAO DE ACO INOX com serrilha 14 cm

Lote (79) - PINCA CHERRON DE ACO INOX 24 CM

Lote (80) - PINCA JACARE PARA REMOCAO DE DIU em aco inox, com 20 cm de

comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada, propria para retirada de diu em

casos de fio nao visivel, encrustamento e quebra

Lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha 14

cm. registro no ministerio da saude.

30/04/2021 16:41:01:594 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 12.800,00

05/05/2021 16:21:48:789 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 12.910,50

04/05/2021 15:41:28:116 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 13.520,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 16.039,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:14:15:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 248,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 59,00

05/05/2021 16:40:06:958 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 61,45

04/05/2021 14:10:49:340 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 66,00

04/05/2021 16:14:15:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 16:40:27:976 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 55,05

04/05/2021 14:10:49:340 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 59,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 79,90

04/05/2021 16:14:15:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:10:49:340 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 571,00

04/05/2021 16:14:15:351 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 580,00

30/04/2021 16:42:45:513 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 708,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 775,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:10:49:340 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.116,50
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Lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX com serrilha 14 cm

Lote (83) - PINCA UTERINA 24CM/5MM produto confeccionado em aço inoxidável

Lote (84) - PORTA AGULHA TIPO MAYO - 14CM em aco inoxidavel, com resistencia a

corrosao. registro no ministerio da saude.

Lote (85) - PORTA ALGODAO DE ALUMINIO tamanho 10x8cm, para acondicionar algodao

hidrofilo

Lote (86) - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT BRANCA protetor para calçado fabricado em

tecido não tecido (tnt), formado por fibras de polipropileno. contém um elástico em suas

bordas.composição:100% polipropileno. elástico composto por poliéster e poliamida.cor:

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:12:13:038 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 137,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 155,80

30/04/2021 16:45:09:778 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 159,90

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:12:13:038 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 137,00

04/05/2021 16:40:58:862 F V P COELHO  R$ 155,80

30/04/2021 16:45:09:778 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 159,90

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:12:13:038 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.141,80

05/05/2021 16:56:01:311 F V P COELHO  R$ 1.973,99

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.974,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 16:58:40:362 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 117,85

05/05/2021 16:58:58:941 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 125,00

05/05/2021 17:05:06:800 F V P COELHO  R$ 154,39

30/04/2021 16:45:09:778 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 154,40

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 174,50

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 138,00

04/05/2021 16:16:43:700 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.668,00
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brancaembalagem de envio: 01 pacote com 100 unidades de prope descartavel

tntindicações e instruções de uso:indicado na prevenção da contaminação por fatores

externos transportados pelos calçados dos usuários de um determinado ambiente, tanto em

unidades de saúde como outros ambientes.retirar o propé de sua embalagem e colocá-lo

sobre o calçado de modo confortável.observação:desempenho previsto nos requisitos gerais

da regulamentação da anvisa que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e

eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários

indesejáveis.

Lote (87) - SCALP Nº 21 agulha de bisel trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no

ministerio da saude

Lote (88) - SCALP Nº 23 agulha de bisel trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no

ministerio da saude

Lote (89) - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL ADULTO 01ML com agulha 4,5 x 13 para

insulina; registro no ministÉrio da saude; - caixa com 100 unid

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 925,00

05/05/2021 17:00:45:315 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 931,00

04/05/2021 20:49:28:260 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000,00

30/04/2021 16:47:29:160 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.120,00

04/05/2021 16:27:19:978 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.440,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 17:05:43:789 F V P COELHO  R$ 27,80

05/05/2021 16:58:50:105 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 28,00

04/05/2021 16:27:19:978 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 42,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 17:07:12:293 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 28,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 31,00

04/05/2021 16:22:41:054 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 34,50

05/05/2021 17:02:36:039 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 36,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:22:41:054 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 69,00

05/05/2021 17:10:41:838 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 6.600,00

04/05/2021 16:27:19:978 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 6.980,00

05/05/2021 17:16:04:433 F V P COELHO  R$ 7.471,99
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Lote (90) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 10 ML apirogÊnico,

esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de

dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da

seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de

substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por Óxido de etileno; embaladas individualmente

em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde; prazo de

validade: 5 anos, se embalagem inviolada

Lote (91) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 20 ML apirogÊnico,

esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de

dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da

seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de

substÂncias; esterilizada por Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau

cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se

embalagem inviolada

Lote (92) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 3 ML apirogÊnico,

esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de

dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da

seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de

substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por Óxido de etileno; embaladas individualmente

em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde: prazo de

04/05/2021 18:03:46:709 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 7.472,00

30/04/2021 16:47:29:160 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 7.800,00

03/05/2021 15:29:06:573 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 17:19:11:552 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 918,00

05/05/2021 17:18:45:438 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 919,00

30/04/2021 16:47:29:160 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.000,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 1.160,00

03/05/2021 15:29:06:573 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:45:20:830 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 690,00

30/04/2021 16:50:51:180 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 750,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 890,00

03/05/2021 15:29:59:600 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 4.000,00
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validade: 5 anos, se embalagem inviolada

Lote (93) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 5 ML apirogÊnico,

esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de

dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; - Êmbolo no final

da seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de

substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por Óxido de etileno; - embaladas individualmente

em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde: prazo de

validade: 5 anos, se embalagem inviolada

Lote (94) - SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML estÉril, apirogÊnico, contendo cloreto de sÓdio

0,9g e Água para injeÇÃo q.s.p. 250ml, sistema fechado, uso intravenoso, em frasco rigido,

rÓtulo contendo registro do responsÁvel tÉcnico, nº. de lote, fabricaÇÃo, validade e registro

no ministÉrio da saÚde; (nÃo serve tipo bolsa)

Lote (95) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 12 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 2.050,00

03/05/2021 15:29:59:600 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:45:20:830 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.110,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 1.230,00

30/04/2021 16:50:51:180 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.260,00

03/05/2021 15:29:59:600 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 17:23:30:009 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 2.964,00

05/05/2021 17:24:19:212 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 3.800,00

30/04/2021 16:50:51:180 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.900,00

04/05/2021 16:41:34:608 F V P COELHO  R$ 4.260,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 19,00
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Lote (96) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 14 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Lote (97) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 16 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 17:27:28:815 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 54,00

05/05/2021 17:27:07:458 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 54,45

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 57,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 17:33:15:506 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 137,90

05/05/2021 17:27:18:831 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 145,20

05/05/2021 17:24:49:027 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 151,00

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 152,00

30/04/2021 16:54:14:371 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 178,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/05/2021 17:28:09:456 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 144,00

05/05/2021 17:27:41:595 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 145,20

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 152,00

30/04/2021 16:54:14:371 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 178,00
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Lote (99) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 20 fabricada em lÁtex

de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta

pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude

Lote (100) - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 confeccionada em pvc, transparente,

flexivel, atoxico, esteril, atraumatica, siliconizada, com conector universal com tampa e

embalagem individual. registro no minsterio da saude.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (101) - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 confeccionada em pvc, transparente,

flexivel, atoxico, esteril, atraumatica, siliconizada, com conector universal com tampa e

embalagem individual. registro no minsterio da saude.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (102) - SONDA PARA GASTROSTOMIA Nº 20 FR COM BALAO fabricado em 100%

silicone; tres vias, linha radiopaca; capacidade do balao entre 7 e 20 ml; conector enteral em

y; graduada; ponta arredondada; disco de fixaÇao movel externo

Lote (103) - SONDA URETAL Nº 10 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma

superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo

com 01 orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com

tampa; esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da

saude

Lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 19,00

04/05/2021 16:50:31:464 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 24,00

04/05/2021 18:05:44:520 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 24,15

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 18:53:26:833 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 30,00

04/05/2021 16:52:35:232 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 40,00

04/05/2021 18:06:39:011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 52,50
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superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo

com 01 orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com

tampa; esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da

saude

Lote (105) - SONDA URETAL Nº 14 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma

superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo

com 01 orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com

tampa; esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da

saude

Lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8

Lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO, MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:41:10:676 F V P COELHO  R$ 4.130,00

06/05/2021 08:40:43:904 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 4.304,30

06/05/2021 08:36:36:891 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 4.960,00

03/05/2021 16:02:44:989 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.970,00

30/04/2021 16:56:09:085 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 5.740,00

04/05/2021 13:43:56:163 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 5.740,00

04/05/2021 18:06:39:011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 7.490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 1.830,00

06/05/2021 08:48:23:823 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 1.890,00

03/05/2021 16:02:44:989 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.220,00

30/04/2021 16:56:09:085 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.460,00

04/05/2021 13:43:56:163 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 3.180,00

04/05/2021 18:06:39:011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 3.330,00

04/05/2021 17:12:51:730 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 7.540,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/05/2021 08:56:52:632 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 978,00

06/05/2021 08:50:16:271 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 1.034,00

03/05/2021 16:03:30:119 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.065,00

30/04/2021 16:59:29:452 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.230,00

04/05/2021 18:09:03:236 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.545,00
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EXTENSOR termometro digital interno e externo, funcao maxima e minima com cabo

extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com ponteira em aco inox; fabricado em

plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a escala maxima/minima/momento

interna e externa com no minimo tres digitos; alarme sonoro quando ultrapassados os limites

configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset; escala interna aproximada: -10ºc +50ºc;

escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc; resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado

de calibracao com rastreabilidade rbc/inmetro.

Lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA MAX E MIN com sensor

externo e alarme incoterm (termometro clinico)

Lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL medicoes em ºc precisas e

sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42 º

c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento por 2 pilhas aa

Lote (110) - TESOURA IRIS reta de aÇo inox 14 cm. registro no ministerio da saude.

Lote (111) - TESOURA IRIS CURVA DE ACO INOX 12 CM em aco inox, 12cm. registro no

Data-Hora Fornecedor Lance

06/05/2021 08:48:37:881 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 984,00

04/05/2021 16:28:30:927 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 984,82

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 4.387,50

30/04/2021 16:59:29:452 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 5.006,25

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 20:05:31:053 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 876,00

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 3.900,00

30/04/2021 16:59:29:452 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 4.800,00

04/05/2021 16:55:39:711 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 5.560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/05/2021 09:06:46:889 F V P COELHO  R$ 5.746,80

06/05/2021 09:06:04:604 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 5.747,00

04/05/2021 18:09:03:236 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 10.911,00

30/04/2021 16:59:29:452 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 17.650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 83,50

06/05/2021 09:11:01:509 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 854,00

04/05/2021 17:13:59:743 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 1.560,00
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ministerio da saude.

Lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura lister 19 cm para bandagem, produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420

Lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA produto confeccionado em aço inoxidável

Lote (114) - TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA (USO HOSPITALAR) sanfonada com

elastico, descartavel, gramatura 30g, cor branca-fabricada em tnt. pacote com 100 unid

Lote (115) - VASELINA LIQUIDA 1000ML emoliente e protetor da pele e mucosas, mistura

de hidrocarbonetos alifaticos obtidos do petroleo. liquido incolor, oleoso, transparente.

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 16:40:44:434 F V P COELHO  R$ 83,50

06/05/2021 09:11:13:490 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 96,50

30/04/2021 17:02:40:385 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 121,50

04/05/2021 18:10:21:401 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 127,40

04/05/2021 16:58:10:521 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:13:47:135 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 1.832,10

06/05/2021 09:12:53:495 F V P COELHO  R$ 2.247,49

30/04/2021 17:02:40:385 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.247,50

04/05/2021 16:58:10:521 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 2.418,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/05/2021 14:13:47:135 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME  R$ 223,20

30/04/2021 17:02:40:385 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 274,80

06/05/2021 09:19:18:870 F V P COELHO  R$ 298,79

04/05/2021 16:58:10:521 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 298,80

04/05/2021 17:16:08:740 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 113.230,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/05/2021 09:28:04:406 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 832,30

06/05/2021 09:27:14:470 F V P COELHO  R$ 876,30

04/05/2021 20:50:31:056 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000,00

03/05/2021 16:04:24:113 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.100,00

04/05/2021 18:10:21:401 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 1.579,50

04/05/2021 17:16:08:740 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  R$ 55.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (116) - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS Óleo vegetal poliinsaturado, a base de ácidos

graxos essenciais: ácido linoléico, ácido caprilico, ácido caprico, vitaminas a e e, lecitina de

soja e óleo de girassol, com óleo de copaíba e/ou óleo de melaleuca e/ou óleo de andiroba.

com laudo de citotoxicidade. frasco contendo 200 ml. embalagem individual, contendo dados

de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade, atender a legislação

sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.

Lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso

hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada.

apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa.

 

04/05/2021 20:08:07:267 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 520,60

04/05/2021 16:41:30:662 F V P COELHO  R$ 600,00

30/04/2021 17:02:40:385 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 621,00

04/05/2021 18:10:21:401 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 621,20

04/05/2021 16:30:42:077 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 883,23

Data-Hora Fornecedor Lance

06/05/2021 09:37:40:515 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITA  R$ 2.200,60

06/05/2021 09:37:34:979 F V P COELHO  R$ 2.200,80

30/04/2021 17:04:13:022 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.985,00

03/05/2021 16:05:14:248 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.994,00

04/05/2021 16:59:53:832 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 11.670,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/05/2021 09:35:58:513 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA  R$ 35.000,00

06/05/2021 09:28:35:705 F V P COELHO  R$ 36.499,80

06/05/2021 09:29:05:279 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 37.299,00

06/05/2021 09:41:23:610 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA  R$ 42.249,00

06/05/2021 09:40:52:560 JCP COMERCIAL DESKART LTDA  R$ 42.250,00

30/04/2021 17:04:13:022 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 53.466,00

04/05/2021 18:11:14:299 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 62.913,00

03/05/2021 16:05:14:248 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 73.566,00

04/05/2021 17:14:14:657 HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 78.122,00

06/05/2021 09:27:46:899 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA  R$ 90.000,00

04/05/2021 16:42:37:044 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIREL  R$ 93.685,10
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 05/05/2021, às 09:54:56 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LINGUA espÁtula de

madeira descartÁvel, formato convencional liso,superfÍcie e bordas perfeitamente acabadas,

espessura e largurauniforme em todaasua extensÃo, medindo aproximadamente 14cm de

comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de espessura, pacote c/ 100 unid -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:02:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:02:11 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LINGUA espÁtula de

madeira descartÁvel, formato convencional liso,superfÍcie e bordas perfeitamente acabadas,

espessura e largurauniforme em todaasua extensÃo, medindo aproximadamente 14cm de

comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de espessura, pacote c/ 100 unid -  a situação do

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:23:05 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:23:05 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LINGUA espÁtula de

madeira descartÁvel, formato convencional liso,superfÍcie e bordas perfeitamente acabadas,

espessura e largurauniforme em todaasua extensÃo, medindo aproximadamente 14cm de

comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de espessura, pacote c/ 100 unid -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:23:05 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LINGUA espÁtula de

madeira descartÁvel, formato convencional liso,superfÍcie e bordas perfeitamente acabadas,

espessura e largurauniforme em todaasua extensÃo, medindo aproximadamente 14cm de

comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de espessura, pacote c/ 100 unid -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMIX

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 428,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 09:44:33 horas, no lote (2) - AGUA OXIGENADA 10 VOLS 1L -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:02:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:02:26 horas, no lote (2) - AGUA OXIGENADA 10 VOLS 1L -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:23:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:23:17 horas, no lote (2) - AGUA OXIGENADA 10 VOLS 1L -  a

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

AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:23:17 horas, no lote (2) - AGUA OXIGENADA 10 VOLS 1L -

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

COELHO com o valor R$ 344,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 09:54:31 horas, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às 11:50:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 11:50:36 horas, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 11/05/2021, às 16:49:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:49:49 horas, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: COFARMINAS

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 12/05/2021, às 12:46:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 12:46:25 horas, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: S N C DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL. No dia 12/05/2021, às 16:32:19 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:32:19 horas, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
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ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia

13/05/2021, às 12:24:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 12:24:31 horas, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOLY MED COMERCIO

DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 13/05/2021, às 16:59:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 16:59:31 horas, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 19/05/2021, às 14:33:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA DESCARTAVEL corpo em aÇo

inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo provida de

protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente

os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos

processos de manuseios; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade.

procedÊncia nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864

para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 09:55:19 horas, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para
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facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às 11:51:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 11:51:54 horas, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 11/05/2021, às 16:53:43

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:53:43 horas, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: COFARMINAS

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 12/05/2021, às 16:06:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:06:28 horas, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,
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reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 12/05/2021, às 16:35:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:35:03 horas, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia

13/05/2021, às 17:01:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 17:01:52 horas, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 14/05/2021, às 15:23:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA DESCARTAVEL corpo em aÇo

inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo provida de

protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando externamente

os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos

processos de manuseios. fechada adequadamente capaz de manter sua integridade;

procedÊncia nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864

15/07/2021 Página 79 de 244



para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica) -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:11:54 horas, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 08:06:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 08:06:51 horas, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 20/05/2021, às

10:10:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:10:42 horas, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 20/05/2021, às 10:43:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 20/05/2021, às 10:43:25 horas, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 21/05/2021, às 14:22:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:22:01 horas, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES. No dia 21/05/2021, às 14:22:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:23:08 horas, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 21/05/2021, às 16:34:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (5) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo

inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor para melhor

acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente,

constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, resistente aos processos
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de manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia

nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas

hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa, reembalada em caixa com 100

unid - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:09:57 horas, no lote (6) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 25X6,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:02:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:02:42 horas, no lote (6) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 25X6,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:23:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:23:54 horas, no lote (6) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 25X6,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS
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CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:23:54 horas, no lote (6) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 25X6,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o valor R$ 746,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:10:12 horas, no lote (7) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 25X7,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:02:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:02:51 horas, no lote (7) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 25X7,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:24:09 horas, no lote (7) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 25X7,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico
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colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:24:09 horas, no lote (7) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 25X7,0MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 750,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:09:38 horas, no lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8°

INPM 01L com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3

anos a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 18/05/2021, às 11:43:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 11:43:47 horas, no lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8°

INPM 01L com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3

anos a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA. No dia

18/05/2021, às 11:44:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 11:44:49 horas, no lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8°

INPM 01L com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3

anos a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI. No dia

08/07/2021, às 14:02:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

15/07/2021 Página 84 de 244



 

    No dia 08/07/2021, às 14:02:59 horas, no lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8°

INPM 01L com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3

anos a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:24:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:24:21 horas, no lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8°

INPM 01L com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3

anos a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:24:21 horas, no lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8°

INPM 01L com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3

anos a partir da data de fabricaÇÃo -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

com o valor R$ 816,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 11:02:51 horas, no lote (9) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM

GEL 70% INPM 500ML com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; o

produto deverÁ possuir registro/notificaÇÃo da anvisa;validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia

08/07/2021, às 14:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:03:08 horas, no lote (9) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM

GEL 70% INPM 500ML com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; o

produto deverÁ possuir registro/notificaÇÃo da anvisa;validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia

08/07/2021, às 16:24:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:24:34 horas, no lote (9) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM
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GEL 70% INPM 500ML com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; o

produto deverÁ possuir registro/notificaÇÃo da anvisa;validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:24:34 horas, no lote (9) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM

GEL 70% INPM 500ML com registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; o

produto deverÁ possuir registro/notificaÇÃo da anvisa;validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JCP COMERCIAL DESKART LTDA com o valor R$ 24.106,50.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:29:20 horas, no lote (10) - ALGODAO HIDROFILO 500G em

camadas continuas em forma de rolo, provido de paple apropriado em toda sua extensao.

aspecto homogeneo e macio, boa absorcao, ausencia de grumos ou impurezas, cor branca,

puro e absorvente 100% algodao. embalagem individual de 500g -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 14/05/2021, às 15:31:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 15:31:35 horas, no lote (10) - ALGODAO HIDROFILO 500G em

camadas continuas em forma de rolo, provido de paple apropriado em toda sua extensao.

aspecto homogeneo e macio, boa absorcao, ausencia de grumos ou impurezas, cor branca,

puro e absorvente 100% algodao. embalagem individual de 500g -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 08/07/2021, às 14:03:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:03:16 horas, no lote (10) - ALGODAO HIDROFILO 500G em

camadas continuas em forma de rolo, provido de paple apropriado em toda sua extensao.

aspecto homogeneo e macio, boa absorcao, ausencia de grumos ou impurezas, cor branca,

puro e absorvente 100% algodao. embalagem individual de 500g -  a situação do lote foi

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:24:50 horas,

a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/07/2021, às 16:24:50 horas, no lote (10) - ALGODAO HIDROFILO 500G em

camadas continuas em forma de rolo, provido de paple apropriado em toda sua extensao.

aspecto homogeneo e macio, boa absorcao, ausencia de grumos ou impurezas, cor branca,

puro e absorvente 100% algodao. embalagem individual de 500g -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU

AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:24:50 horas, no lote (10) - ALGODAO HIDROFILO 500G em

camadas continuas em forma de rolo, provido de paple apropriado em toda sua extensao.

aspecto homogeneo e macio, boa absorcao, ausencia de grumos ou impurezas, cor branca,

puro e absorvente 100% algodao. embalagem individual de 500g -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO

DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 2.410,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:23:58 horas, no lote (11) - ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR

250ML em polietileno; graduada em alto-relevo -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:03:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:03:33 horas, no lote (11) - ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR

250ML em polietileno; graduada em alto-relevo -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse

momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:25:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:25:11 horas, no lote (11) - ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR

250ML em polietileno; graduada em alto-relevo -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:25:11 horas, no lote (11) - ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR

250ML em polietileno; graduada em alto-relevo -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o valor R$ 46,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:24:16 horas, no lote (12) - ALMOTOLIA PLASTICA BRANCA

250ML em poliestileno, graduada em alto relevo -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:03:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:03:39 horas, no lote (12) - ALMOTOLIA PLASTICA BRANCA

250ML em poliestileno, graduada em alto relevo -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse

momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:25:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:25:22 horas, no lote (12) - ALMOTOLIA PLASTICA BRANCA

250ML em poliestileno, graduada em alto relevo -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:25:22 horas, no lote (12) - ALMOTOLIA PLASTICA BRANCA

250ML em poliestileno, graduada em alto relevo -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o valor R$ 69,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:29:04 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021,

às 11:53:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 11:53:39 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como
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imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 11/05/2021,

às 16:54:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:54:49 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 12/05/2021, às 16:36:23

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:36:23 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

F V P COELHO. No dia 13/05/2021, às 12:30:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 12:30:11 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as
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ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRU. No dia 13/05/2021, às

13:21:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 13:21:12 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA SAUDE. No dia 13/05/2021, às

13:49:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 13:49:29 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME. No dia 13/05/2021, às 14:06:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 14:06:55 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²
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nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 13/05/2021, às 17:03:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 17:03:11 horas, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100

% algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. No dia 14/05/2021, às 15:24:22 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8%

de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta

resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido

logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom

utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e

enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades

esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em

repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e

sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:43:09 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante
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elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021,

às 11:54:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 11:54:52 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 11/05/2021,

às 16:55:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:55:51 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 12/05/2021, às 16:37:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:37:59 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²
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nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

F V P COELHO. No dia 13/05/2021, às 12:31:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 12:31:17 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRU. No dia 13/05/2021, às

13:21:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 13:21:29 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA SAUDE. No dia 13/05/2021, às

13:49:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 13:49:37 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %
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algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME. No dia 13/05/2021, às 14:07:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 14:07:13 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 13/05/2021, às 17:04:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 17:04:06 horas, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 14/05/2021,

às 15:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de

poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia

com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com

acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia

compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de

curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura

e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento

(esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/

12 und. com registro no ministerio da saude - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:46:39 horas, no lote (15) - AVENTAL IMPERMEÁVEL

LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno;descartável;atóxico e

hipoalergenico;não estéril;cor: branco;gramatura: acima de 25 gr;com punho de

látex;amarrado por tiras. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 18/05/2021, às 11:51:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 11:51:25 horas, no lote (15) - AVENTAL IMPERMEÁVEL

LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno;descartável;atóxico e

hipoalergenico;não estéril;cor: branco;gramatura: acima de 25 gr;com punho de

látex;amarrado por tiras. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI. No dia

08/07/2021, às 14:03:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:03:51 horas, no lote (15) - AVENTAL IMPERMEÁVEL

LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno;descartável;atóxico e

hipoalergenico;não estéril;cor: branco;gramatura: acima de 25 gr;com punho de

látex;amarrado por tiras. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia

08/07/2021, às 16:25:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:25:43 horas, no lote (15) - AVENTAL IMPERMEÁVEL

LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno;descartável;atóxico e

hipoalergenico;não estéril;cor: branco;gramatura: acima de 25 gr;com punho de

látex;amarrado por tiras. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:25:43 horas, no lote (15) - AVENTAL IMPERMEÁVEL

LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno;descartável;atóxico e

hipoalergenico;não estéril;cor: branco;gramatura: acima de 25 gr;com punho de

látex;amarrado por tiras. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

com o valor R$ 16.950,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:42:15 horas, no lote (16) - BANDEJA 30 X 20 X 04CM produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 18/05/2021, às 11:53:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 11:53:43 horas, no lote (16) - BANDEJA 30 X 20 X 04CM produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA. No dia

08/07/2021, às 14:03:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:03:58 horas, no lote (16) - BANDEJA 30 X 20 X 04CM produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:25:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:25:56 horas, no lote (16) - BANDEJA 30 X 20 X 04CM produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO

EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:25:56 horas, no lote (16) - BANDEJA 30 X 20 X 04CM produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 660,00.
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    No dia 05/05/2021, às 10:42:34 horas, no lote (17) - BOLSA COLETORA DE URINA EM

SISTEMA FECHADO 2000ML com capacidade para 2000 ml; 100% pvc atÓxico; frente

transparente com escala de volume impressa de forma legÍvel; parte de trÁs leitosa

facilitando leitura e visualizaÇÃo do aspecto da urina; suporte de fixaÇÃo com haste rÍgida

(tipo cabide) e alÇa cordÃo com 40 cm; tubo de pvc com 110cm, transparente, atÓxico,

flexÍvel, isento de dobras, com pinÇa corta fluxo;ponto para coleta de urina com membrana

de latÉx, auto-vedante; conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa

protetora atÓxica, apirogÊnica e descartÁvel; embalada individualmente em papel grau

cirÚrgico e em blister de filme plÁstico termoformÁvel com abertura em pÉtala; esterilizada

em Óxido de etileno; com registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:04:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:04:08 horas, no lote (17) - BOLSA COLETORA DE URINA EM

SISTEMA FECHADO 2000ML com capacidade para 2000 ml; 100% pvc atÓxico; frente

transparente com escala de volume impressa de forma legÍvel; parte de trÁs leitosa

facilitando leitura e visualizaÇÃo do aspecto da urina; suporte de fixaÇÃo com haste rÍgida

(tipo cabide) e alÇa cordÃo com 40 cm; tubo de pvc com 110cm, transparente, atÓxico,

flexÍvel, isento de dobras, com pinÇa corta fluxo;ponto para coleta de urina com membrana

de latÉx, auto-vedante; conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa

protetora atÓxica, apirogÊnica e descartÁvel; embalada individualmente em papel grau

cirÚrgico e em blister de filme plÁstico termoformÁvel com abertura em pÉtala; esterilizada

em Óxido de etileno; com registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:26:04 horas, no lote (17) - BOLSA COLETORA DE URINA EM

SISTEMA FECHADO 2000ML com capacidade para 2000 ml; 100% pvc atÓxico; frente

transparente com escala de volume impressa de forma legÍvel; parte de trÁs leitosa

facilitando leitura e visualizaÇÃo do aspecto da urina; suporte de fixaÇÃo com haste rÍgida

(tipo cabide) e alÇa cordÃo com 40 cm; tubo de pvc com 110cm, transparente, atÓxico,

flexÍvel, isento de dobras, com pinÇa corta fluxo;ponto para coleta de urina com membrana

de latÉx, auto-vedante; conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa

protetora atÓxica, apirogÊnica e descartÁvel; embalada individualmente em papel grau

cirÚrgico e em blister de filme plÁstico termoformÁvel com abertura em pÉtala; esterilizada

em Óxido de etileno; com registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:
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adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:26:04 horas, no lote (17) - BOLSA COLETORA DE URINA EM

SISTEMA FECHADO 2000ML com capacidade para 2000 ml; 100% pvc atÓxico; frente

transparente com escala de volume impressa de forma legÍvel; parte de trÁs leitosa

facilitando leitura e visualizaÇÃo do aspecto da urina; suporte de fixaÇÃo com haste rÍgida

(tipo cabide) e alÇa cordÃo com 40 cm; tubo de pvc com 110cm, transparente, atÓxico,

flexÍvel, isento de dobras, com pinÇa corta fluxo;ponto para coleta de urina com membrana

de latÉx, auto-vedante; conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa

protetora atÓxica, apirogÊnica e descartÁvel; embalada individualmente em papel grau

cirÚrgico e em blister de filme plÁstico termoformÁvel com abertura em pÉtala; esterilizada

em Óxido de etileno; com registro na anvisa -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 312,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:43:57 horas, no lote (18) - BOLSA TERMICA DE GEL

QUENTE/FRIO TAM MEDIO nÃo congela, flexivel, leve e prÁtica, nÃo tÓxica, reutilizÁvel,

pode ser aquecida em Água quente ou no microondas e mantida no freezer ou congelador;

composiÇÃo: filme: camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada

externa; gel: polÍmero venÍlico, tea, conservante e agente anticongelante, peso 410g -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às

14:01:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 14:01:27 horas, no lote (18) - BOLSA TERMICA DE GEL

QUENTE/FRIO TAM MEDIO nÃo congela, flexivel, leve e prÁtica, nÃo tÓxica, reutilizÁvel,

pode ser aquecida em Água quente ou no microondas e mantida no freezer ou congelador;

composiÇÃo: filme: camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada

externa; gel: polÍmero venÍlico, tea, conservante e agente anticongelante, peso 410g -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: S N C

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL. No dia 07/05/2021, às 15:06:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 15:06:31 horas, no lote (18) - BOLSA TERMICA DE GEL

QUENTE/FRIO TAM MEDIO nÃo congela, flexivel, leve e prÁtica, nÃo tÓxica, reutilizÁvel,

pode ser aquecida em Água quente ou no microondas e mantida no freezer ou congelador;

composiÇÃo: filme: camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada

externa; gel: polÍmero venÍlico, tea, conservante e agente anticongelante, peso 410g -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P

COELHO. No dia 11/05/2021, às 16:52:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (18) - BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE/FRIO TAM MEDIO nÃo congela,

flexivel, leve e prÁtica, nÃo tÓxica, reutilizÁvel, pode ser aquecida em Água quente ou no

microondas e mantida no freezer ou congelador; composiÇÃo: filme: camadas de

poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa; gel: polÍmero venÍlico,

tea, conservante e agente anticongelante, peso 410g - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 11:23:49 horas, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às 11:56:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 11:56:53 horas, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassi f icou o fornecedor:  HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 11/05/2021, às 16:07:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:07:38 horas, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 12/05/2021, às 16:39:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:39:15 horas, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
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motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desc lass i f icou o  fornecedor :  COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA. No dia 13/05/2021, às 17:05:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 17:05:27 horas, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA. No dia 14/05/2021, às 15:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 15:25:25 horas, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES. No dia 17/05/2021, às 12:38:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/05/2021, às 12:38:36 horas, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No

dia 17/05/2021, às 17:18:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (19) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao,

possui alca dupla para transporte, revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos;

contra-trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853 - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 13:29:07 horas, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021,

às 14:05:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 07/05/2021, às 14:05:41 horas, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA. No dia

13/05/2021, às 16:30:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 16:30:59 horas, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia

14/05/2021, às 14:48:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 14:48:10 horas, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA. No dia

14/05/2021, às 15:20:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 15:20:41 horas, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: F V P COELHO. No dia 17/05/2021, às 12:34:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/05/2021, às 12:34:02 horas, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia

18/05/2021, às 10:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/05/2021, às 10:48:32 horas, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia

19/05/2021, às 14:33:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 14:33:39 horas, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia

19/05/2021, às 16:17:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (20) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao,

possui alca dupla para transporte, revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos;

contra-trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 10:55:03 horas, no lote (21) - CAIXA ORGANIZADORA EM

POLIPROPILENO 10L com tampa e dispositivo nas laterais para travamento da tampa,

translucido, alÇa para transporte, livre de bpa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às 11:57:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 11:57:54 horas, no lote (21) - CAIXA ORGANIZADORA EM

POLIPROPILENO 10L com tampa e dispositivo nas laterais para travamento da tampa,

translucido, alÇa para transporte, livre de bpa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS LTDA. No dia 07/05/2021, às 14:10:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 10L com tampa e

dispositivo nas laterais para travamento da tampa, translucido, alÇa para transporte, livre de

bpa - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 05/05/2021, às 11:06:05 horas, no lote (22) - CAIXA ORGANIZADORA EM

POLIPROPILENO 12L com tampa e dispositivo nas laterais para travamento da tampa,

translucido, alÇa para transporte, livre de bpa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às 12:02:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 12:02:21 horas, no lote (22) - CAIXA ORGANIZADORA EM

POLIPROPILENO 12L com tampa e dispositivo nas laterais para travamento da tampa,

translucido, alÇa para transporte, livre de bpa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS LTDA. No dia 07/05/2021, às 14:10:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (22) - CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 12L com tampa e

dispositivo nas laterais para travamento da tampa, translucido, alÇa para transporte, livre de

bpa - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 11:14:36 horas, no lote (23) - CAIXA TERMICA RIGIDA 20L

produzida em polietileno na camada externa, polipropileno na camada interna e poliuretano

no enchimento; todos os materiais sÃo atÓxicos e inodoros; modelo extra dimensionado;

com alÇas laterais escamoteÁveis, dreno para saÍda de Água; ideal para armazenagem de

alimentos e bebidas; utilizado tambÉm para transportes de vacinas e ÓrgÃos; sistema

endurance para maior proteÇÃo tÉrmica, na cor branca com azul e de fÁcil limpeza -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às

15:07:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (23) - CAIXA TERMICA RIGIDA 20L produzida em polietileno na camada externa,

polipropileno na camada interna e poliuretano no enchimento; todos os materiais sÃo

atÓxicos e inodoros; modelo extra dimensionado; com alÇas laterais escamoteÁveis, dreno

para saÍda de Água; ideal para armazenagem de alimentos e bebidas; utilizado tambÉm

para transportes de vacinas e ÓrgÃos; sistema endurance para maior proteÇÃo tÉrmica, na

cor branca com azul e de fÁcil limpeza - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 13:34:17 horas, no lote (24) - CAPOTE DESCARTAVEL MODELO

CME capote descartável, para procedimento em cme com repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% polipropileno trilaminado, processo sms, com gramatura mínima de

40 g/m², com manga longa e punho de elástico, com ribana, largura aproximada 1,20 a

1,40m com 1,50m de comprimento. o produto deverá apresentar no momento do certame
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laudo de impermeabilidade e ca mte. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:04:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:04:32 horas, no lote (24) - CAPOTE DESCARTAVEL MODELO

CME capote descartável, para procedimento em cme com repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% polipropileno trilaminado, processo sms, com gramatura mínima de

40 g/m², com manga longa e punho de elástico, com ribana, largura aproximada 1,20 a

1,40m com 1,50m de comprimento. o produto deverá apresentar no momento do certame

laudo de impermeabilidade e ca mte. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:26:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:26:42 horas, no lote (24) - CAPOTE DESCARTAVEL MODELO

CME capote descartável, para procedimento em cme com repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% polipropileno trilaminado, processo sms, com gramatura mínima de

40 g/m², com manga longa e punho de elástico, com ribana, largura aproximada 1,20 a

1,40m com 1,50m de comprimento. o produto deverá apresentar no momento do certame

laudo de impermeabilidade e ca mte. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:26:42 horas, no lote (24) - CAPOTE DESCARTAVEL MODELO

CME capote descartável, para procedimento em cme com repelência mesmo sob pressão,

confeccionado em 100% polipropileno trilaminado, processo sms, com gramatura mínima de

40 g/m², com manga longa e punho de elástico, com ribana, largura aproximada 1,20 a

1,40m com 1,50m de comprimento. o produto deverá apresentar no momento do certame

laudo de impermeabilidade e ca mte. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da l icitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 48.300,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 11:29:54 horas, no lote (25) - CARBOGEL 01KG meio de contato p/

tramsmissÃo ultrassÔnica; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:04:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 08/07/2021, às 14:04:40 horas, no lote (25) - CARBOGEL 01KG meio de contato p/

tramsmissÃo ultrassÔnica; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse

momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:28:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:03 horas, no lote (25) - CARBOGEL 01KG meio de contato p/

tramsmissÃo ultrassÔnica; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:03 horas, no lote (25) - CARBOGEL 01KG meio de contato p/

tramsmissÃo ultrassÔnica; registro na anvisa -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 107,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 11:29:07 horas, no lote (26) - CATETER DE PUNCAO

PERIFERICA Nº18 cateter intravenoso agulhado radiopaco, descartavel, confeccionado em

poliuretano contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, lote, data de

fabricacao e validade. com registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:04:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:04:47 horas, no lote (26) - CATETER DE PUNCAO

PERIFERICA Nº18 cateter intravenoso agulhado radiopaco, descartavel, confeccionado em

poliuretano contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, lote, data de

fabricacao e validade. com registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi

aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se

encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se

dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir

desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:28:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:14 horas, no lote (26) - CATETER DE PUNCAO
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PERIFERICA Nº18 cateter intravenoso agulhado radiopaco, descartavel, confeccionado em

poliuretano contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, lote, data de

fabricacao e validade. com registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:14 horas, no lote (26) - CATETER DE PUNCAO

PERIFERICA Nº18 cateter intravenoso agulhado radiopaco, descartavel, confeccionado em

poliuretano contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, lote, data de

fabricacao e validade. com registro no ministerio da saude -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 10,50.

 

    No dia 05/05/2021, às 11:41:23 horas, no lote (27) - CATETER DE PUNCAO

PERIFERICA Nº20 cateter intravenoso agulhado radiopaco, descartavel, confeccionado em

poliuretano contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, lote, data de

fabricacao e validade. com registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:04:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:04:58 horas, no lote (27) - CATETER DE PUNCAO

PERIFERICA Nº20 cateter intravenoso agulhado radiopaco, descartavel, confeccionado em

poliuretano contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, lote, data de

fabricacao e validade. com registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi

aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se

encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se

dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir

desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:28:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:24 horas, no lote (27) - CATETER DE PUNCAO

PERIFERICA Nº20 cateter intravenoso agulhado radiopaco, descartavel, confeccionado em

poliuretano contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, lote, data de

fabricacao e validade. com registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:24 horas, no lote (27) - CATETER DE PUNCAO
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PERIFERICA Nº20 cateter intravenoso agulhado radiopaco, descartavel, confeccionado em

poliuretano contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, lote, data de

fabricacao e validade. com registro no ministerio da saude -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 10,50.

 

    No dia 05/05/2021, às 11:58:00 horas, no lote (28) - CATETER NASAL PARA OXIGENIO

TIPO OCULOS ADULTO estÉril,confeccionado em polivinil atÓxico, contendo em sua

extremidade um dispositivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adapta Às narinas,com

fixaÇÃo sobre as orelhas como Óculos; com registro no ministerio da saude; pct com 20

unid, esterelizada por radiaÇÃo gama -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:05:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:05:05 horas, no lote (28) - CATETER NASAL PARA OXIGENIO

TIPO OCULOS ADULTO estÉril,confeccionado em polivinil atÓxico, contendo em sua

extremidade um dispositivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adapta Às narinas,com

fixaÇÃo sobre as orelhas como Óculos; com registro no ministerio da saude; pct com 20

unid, esterelizada por radiaÇÃo gama -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:28:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:37 horas, no lote (28) - CATETER NASAL PARA OXIGENIO

TIPO OCULOS ADULTO estÉril,confeccionado em polivinil atÓxico, contendo em sua

extremidade um dispositivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adapta Às narinas,com

fixaÇÃo sobre as orelhas como Óculos; com registro no ministerio da saude; pct com 20

unid, esterelizada por radiaÇÃo gama -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:37 horas, no lote (28) - CATETER NASAL PARA OXIGENIO

TIPO OCULOS ADULTO estÉril,confeccionado em polivinil atÓxico, contendo em sua

extremidade um dispositivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adapta Às narinas,com

fixaÇÃo sobre as orelhas como Óculos; com registro no ministerio da saude; pct com 20

unid, esterelizada por radiaÇÃo gama -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da l ic i tação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
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FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 44,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:06:16 horas, no lote (29) - CLOREXIDINA DEGERMATE -

100ML -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 19/05/2021,

às 16:32:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 16:32:08 horas, no lote (29) - CLOREXIDINA DEGERMATE -

100ML -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 20/05/2021, às 10:40:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (29) - CLOREXIDINA DEGERMATE - 100ML - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:09:04 horas, no lote (30) - COMPRESSA CIRURGICA PRE-

LAVADA ESTERIL É confeccionada com fios 100% algodÃo em tecido quÁdruplo com placa

radiopaca. a compressa resulta do entrelaÇamento das quatro camadas do tecido para

evitar o deslizamento entre as mesmas. com 45 cm de comprimento por 30 cm de largura.

peso: 20g. registrada na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 08/07/2021, às 14:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:05:13 horas, no lote (30) - COMPRESSA CIRURGICA PRE-

LAVADA ESTERIL É confeccionada com fios 100% algodÃo em tecido quÁdruplo com placa

radiopaca. a compressa resulta do entrelaÇamento das quatro camadas do tecido para

evitar o deslizamento entre as mesmas. com 45 cm de comprimento por 30 cm de largura.

peso: 20g. registrada na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para

recurso. No dia 08/07/2021, às 16:28:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:51 horas, no lote (30) - COMPRESSA CIRURGICA PRE-

LAVADA ESTERIL É confeccionada com fios 100% algodÃo em tecido quÁdruplo com placa

radiopaca. a compressa resulta do entrelaÇamento das quatro camadas do tecido para

evitar o deslizamento entre as mesmas. com 45 cm de comprimento por 30 cm de largura.

peso: 20g. registrada na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo
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da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:28:51 horas, no lote (30) - COMPRESSA CIRURGICA PRE-

LAVADA ESTERIL É confeccionada com fios 100% algodÃo em tecido quÁdruplo com placa

radiopaca. a compressa resulta do entrelaÇamento das quatro camadas do tecido para

evitar o deslizamento entre as mesmas. com 45 cm de comprimento por 30 cm de largura.

peso: 20g. registrada na anvisa. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA com o valor R$ 372,50.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:17:55 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 23/06/2021, às 17:05:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2021, às 17:05:35 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 01/07/2021, às 11:41:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 11:41:46 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia

01/07/2021, às 13:31:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 13:31:46 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: J.C.P. DA SILVA -

COMERCIAL DESKART ME. No dia 01/07/2021, às 13:58:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 13:58:52 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: NEVE PREMIUM

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRU. No dia 01/07/2021, às 17:00:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 17:00:13 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: COFARMINAS

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 02/07/2021, às 14:26:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 14:26:58 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 05/07/2021, às 14:52:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/07/2021, às 14:52:28 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 06/07/2021, às 16:13:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/07/2021, às 16:13:33 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: BUTERI COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA. No dia 07/07/2021, às 12:09:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/07/2021, às 12:09:49 horas, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRODUTO PARA SAUDE. No dia 07/07/2021, às 13:23:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13 FIOS/CM 100%

algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa capacidade de

absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo deixando fios soltos;

registrado na anvisa; pacotes de 500unid - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:19:46 horas, no lote (32) - CONJUNTO DE TALAS

IMOBILIZADORAS PARA RESGATE E REMOÇÃO conjunto de talas imobilizadoras para

resgate e remoÇÃo de pessoas acidentadas, pode ser usada com fita crepe, bandagem ou

gaze para a imobilizaÇÃo completa e pode ser lavada e reutilizada. confeccionadas em eva

(4mm); colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrÃo para resgate; 1 tala pp (30

x 8 cm) roxa, 1 tala p (53 x 8 cm) azul, 1 tala m (63 x 9 cm) laranja, 1 tala g (86,5 x 10 cm)

verde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021,

às 14:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:05:34 horas, no lote (32) - CONJUNTO DE TALAS

IMOBILIZADORAS PARA RESGATE E REMOÇÃO conjunto de talas imobilizadoras para

resgate e remoÇÃo de pessoas acidentadas, pode ser usada com fita crepe, bandagem ou

gaze para a imobilizaÇÃo completa e pode ser lavada e reutilizada. confeccionadas em eva

(4mm); colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrÃo para resgate; 1 tala pp (30

x 8 cm) roxa, 1 tala p (53 x 8 cm) azul, 1 tala m (63 x 9 cm) laranja, 1 tala g (86,5 x 10 cm)
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verde. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:29:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:29:45 horas, no lote (32) - CONJUNTO DE TALAS

IMOBILIZADORAS PARA RESGATE E REMOÇÃO conjunto de talas imobilizadoras para

resgate e remoÇÃo de pessoas acidentadas, pode ser usada com fita crepe, bandagem ou

gaze para a imobilizaÇÃo completa e pode ser lavada e reutilizada. confeccionadas em eva

(4mm); colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrÃo para resgate; 1 tala pp (30

x 8 cm) roxa, 1 tala p (53 x 8 cm) azul, 1 tala m (63 x 9 cm) laranja, 1 tala g (86,5 x 10 cm)

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

seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO

AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:29:45 horas, no lote (32) - CONJUNTO DE TALAS

IMOBILIZADORAS PARA RESGATE E REMOÇÃO conjunto de talas imobilizadoras para

resgate e remoÇÃo de pessoas acidentadas, pode ser usada com fita crepe, bandagem ou

gaze para a imobilizaÇÃo completa e pode ser lavada e reutilizada. confeccionadas em eva

(4mm); colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrÃo para resgate; 1 tala pp (30

x 8 cm) roxa, 1 tala p (53 x 8 cm) azul, 1 tala m (63 x 9 cm) laranja, 1 tala g (86,5 x 10 cm)

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

RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R$ 1.242,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:32:57 horas, no lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 08:07:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 08:07:19 horas, no lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia

20/05/2021, às 09:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 09:53:01 horas, no lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: RAPHAEL GONCALVES

NICESIO - ME. No dia 21/05/2021, às 14:23:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 21/05/2021, às 14:23:51 horas, no lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 21/05/2021, às 16:29:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:37:13 horas, no lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6 -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/06/2021, às

16:15:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:15:30 horas, no lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6 -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 02/06/2021,

às 16:45:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:45:39 horas, no lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6 -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: RAPHAEL

GONCALVES NICESIO - ME. No dia 02/06/2021, às 16:49:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:48:36 horas, no lote (35) - CURATIVO ADESIVO FORMATO

RETANGULAR descartÁvel, transparente, material poliuretano, 7 a 10 cm de comprimento x

2 cm de largura. deve ser flexÍvel, detextura macia e de boa fixaÇÃo. deve possuir poros

que permitam a ventilaÇÃoadequada do ferimento e nÃo pode aderir ao ferimento.

embalagem individual.prazo de validade mÍnimo na data de entrega: 18 meses. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:05:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:05:43 horas, no lote (35) - CURATIVO ADESIVO FORMATO

RETANGULAR descartÁvel, transparente, material poliuretano, 7 a 10 cm de comprimento x

2 cm de largura. deve ser flexÍvel, detextura macia e de boa fixaÇÃo. deve possuir poros
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que permitam a ventilaÇÃoadequada do ferimento e nÃo pode aderir ao ferimento.

embalagem individual.prazo de validade mÍnimo na data de entrega: 18 meses. -  a situação

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às

16:30:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:30:38 horas, no lote (35) - CURATIVO ADESIVO FORMATO

RETANGULAR descartÁvel, transparente, material poliuretano, 7 a 10 cm de comprimento x

2 cm de largura. deve ser flexÍvel, detextura macia e de boa fixaÇÃo. deve possuir poros

que permitam a ventilaÇÃoadequada do ferimento e nÃo pode aderir ao ferimento.

embalagem individual.prazo de validade mÍnimo na data de entrega: 18 meses. -  a situação

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

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:30:38 horas, no lote (35) - CURATIVO ADESIVO FORMATO

RETANGULAR descartÁvel, transparente, material poliuretano, 7 a 10 cm de comprimento x

2 cm de largura. deve ser flexÍvel, detextura macia e de boa fixaÇÃo. deve possuir poros

que permitam a ventilaÇÃoadequada do ferimento e nÃo pode aderir ao ferimento.

embalagem individual.prazo de validade mÍnimo na data de entrega: 18 meses. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P

COELHO com o valor R$ 285,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:48:59 horas, no lote (36) - CURATIVO ESTERIL pos puncao

tipo bandagem de alta absorcao e antialergico. uso em coleta de amostras de sangue. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:05:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:05:51 horas, no lote (36) - CURATIVO ESTERIL pos puncao

tipo bandagem de alta absorcao e antialergico. uso em coleta de amostras de sangue. -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:30:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/07/2021, às 16:30:54 horas, no lote (36) - CURATIVO ESTERIL pos puncao

tipo bandagem de alta absorcao e antialergico. uso em coleta de amostras de sangue. -  a

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

AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:30:54 horas, no lote (36) - CURATIVO ESTERIL pos puncao

tipo bandagem de alta absorcao e antialergico. uso em coleta de amostras de sangue. -

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

COELHO com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 12:59:46 horas, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 23/06/2021, às 17:06:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2021, às 17:06:52 horas, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 23/06/2021, às

17:07:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2021, às 17:07:42 horas, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL. No dia 06/07/2021, às 16:02:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 06/07/2021, às 16:02:49 horas, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES. No dia 07/07/2021, às 13:37:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/07/2021, às 13:37:52 horas, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 07/07/2021, às 14:19:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:31:04 horas, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 08/07/2021, às

16:58:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO 05L para limpeza e

desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e paredes, equipamentos e artigos médicos

não críticos; a base de cloreto de didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e

biguanida. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do

produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em

ml/l. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 05/05/2021, às 13:00:45 horas, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO,

GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares

composto por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro,

biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de

limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor

agressivo na forma concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa

de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. galão 5 litros -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 08:09:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 08:09:00 horas, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO,

GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares

composto por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro,

biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de

limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor

agressivo na forma concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa

de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. galão 5 litros -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia

21/05/2021, às 14:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:24:54 horas, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO,

GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares

composto por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro,

biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de

limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor

agressivo na forma concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa

de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. galão 5 litros -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 25/05/2021, às 14:45:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/05/2021, às 14:45:12 horas, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO,

GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares

composto por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro,

biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de

limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor

agressivo na forma concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa

de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. galão 5 litros -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 25/05/2021, às 14:45:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/05/2021, às 14:45:53 horas, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO,

GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares

composto por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro,

biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de

limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor

agressivo na forma concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa

de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. galão 5 litros -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: S N C DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL. No dia 25/05/2021, às 15:46:59 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/05/2021, às 15:46:59 horas, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO,

GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares

composto por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro,

biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de

limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor

agressivo na forma concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa

de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. galão 5 litros -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS

HOSPITALARES S/A. No dia 27/05/2021, às 13:27:54 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5 LITROS detergente poli-

enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por no mínimo 4

enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, para ser utilizado em

temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de

ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou

diluída. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do

produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em

ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro

de 2012. galão 5 litros - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 13:16:57 horas, no lote (39) - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL

MACRO GOTAS FLEXIVEL dispositivo para infusÃo, controle de fluxo e dosagem de

soluÇÕes enterais; composto de lanceta perfurante para conexÃo ao recipiente de soluÇÃo,

cÂmara flexÍvel e transparente para visualizaÇÃo do gotejamento, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinÇa rolete e conexÃo luer para dispositivo de acesso venoso; registrado

na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021,

às 14:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:06:02 horas, no lote (39) - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL

MACRO GOTAS FLEXIVEL dispositivo para infusÃo, controle de fluxo e dosagem de

soluÇÕes enterais; composto de lanceta perfurante para conexÃo ao recipiente de soluÇÃo,

cÂmara flexÍvel e transparente para visualizaÇÃo do gotejamento, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinÇa rolete e conexÃo luer para dispositivo de acesso venoso; registrado

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

foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia

08/07/2021, às 16:31:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:31:33 horas, no lote (39) - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL

MACRO GOTAS FLEXIVEL dispositivo para infusÃo, controle de fluxo e dosagem de

soluÇÕes enterais; composto de lanceta perfurante para conexÃo ao recipiente de soluÇÃo,

cÂmara flexÍvel e transparente para visualizaÇÃo do gotejamento, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinÇa rolete e conexÃo luer para dispositivo de acesso venoso; registrado

na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO
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AO PREÇO. No dia 08/07/2021, às 16:31:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:31:44 horas, no lote (39) - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL

MACRO GOTAS FLEXIVEL dispositivo para infusÃo, controle de fluxo e dosagem de

soluÇÕes enterais; composto de lanceta perfurante para conexÃo ao recipiente de soluÇÃo,

cÂmara flexÍvel e transparente para visualizaÇÃo do gotejamento, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinÇa rolete e conexÃo luer para dispositivo de acesso venoso; registrado

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

foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 08/07/2021, às 16:31:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:31:50 horas, no lote (39) - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL

MACRO GOTAS FLEXIVEL dispositivo para infusÃo, controle de fluxo e dosagem de

soluÇÕes enterais; composto de lanceta perfurante para conexÃo ao recipiente de soluÇÃo,

cÂmara flexÍvel e transparente para visualizaÇÃo do gotejamento, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinÇa rolete e conexÃo luer para dispositivo de acesso venoso; registrado

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

seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO

AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:31:50 horas, no lote (39) - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL

MACRO GOTAS FLEXIVEL dispositivo para infusÃo, controle de fluxo e dosagem de

soluÇÕes enterais; composto de lanceta perfurante para conexÃo ao recipiente de soluÇÃo,

cÂmara flexÍvel e transparente para visualizaÇÃo do gotejamento, controlador de fluxo

(gotejamento) tipo pinÇa rolete e conexÃo luer para dispositivo de acesso venoso; registrado

na anvisa -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor

R$ 1.100,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 13:28:23 horas, no lote (40) - ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL

- PACOTE COM 100 UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:06:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:06:13 horas, no lote (40) - ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL

- PACOTE COM 100 UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o
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exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para

recurso. No dia 08/07/2021, às 16:32:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:32:08 horas, no lote (40) - ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL

- PACOTE COM 100 UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:32:08 horas, no lote (40) - ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL

- PACOTE COM 100 UNIDADES -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 13:55:52 horas, no lote (41) - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

esfigmomanometro aneróide, portátil, acondicionado em bolsa de courvin com ziper, para

maior proteção do equipamento com braçadeira confeccionada em tecido poliéster não

elástico, ajustável e fixada no braço por meio de fitas prendedoras de ganchos e argolas e

fecho metálico em sua faixa delimitadora, dotada de tira para fixação do manômetro e

indicação por traço caracterizando o correto posicionamento sobre a artéria; destinada a

circunferência do braço de 24 a 30 cm, com comprimento total de 51,5 cm e largura de 15,7

cm), trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 mmhg, com precisão de + ou - 2 mm hg;

perade borracha com registro e válvula antifluxo e com manguito de pvc sem emendas, uso

profissional; deverá possuir certificado do inmetro citando marca de aprovação do modelo,

na forma simbolo do inmetro � ml xxx/yyyy� (nº e ano), possuir registro ou certidão de isenção

no ministério da saúde. deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e validade

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:06:38 horas, no lote (41) - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

esfigmomanometro aneróide, portátil, acondicionado em bolsa de courvin com ziper, para

maior proteção do equipamento com braçadeira confeccionada em tecido poliéster não

elástico, ajustável e fixada no braço por meio de fitas prendedoras de ganchos e argolas e

fecho metálico em sua faixa delimitadora, dotada de tira para fixação do manômetro e

indicação por traço caracterizando o correto posicionamento sobre a artéria; destinada a

circunferência do braço de 24 a 30 cm, com comprimento total de 51,5 cm e largura de 15,7

cm), trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 mmhg, com precisão de + ou - 2 mm hg;

perade borracha com registro e válvula antifluxo e com manguito de pvc sem emendas, uso

profissional; deverá possuir certificado do inmetro citando marca de aprovação do modelo,
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na forma simbolo do inmetro � ml xxx/yyyy� (nº e ano), possuir registro ou certidão de isenção

no ministério da saúde. deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e validade

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:32:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:32:32 horas, no lote (41) - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

esfigmomanometro aneróide, portátil, acondicionado em bolsa de courvin com ziper, para

maior proteção do equipamento com braçadeira confeccionada em tecido poliéster não

elástico, ajustável e fixada no braço por meio de fitas prendedoras de ganchos e argolas e

fecho metálico em sua faixa delimitadora, dotada de tira para fixação do manômetro e

indicação por traço caracterizando o correto posicionamento sobre a artéria; destinada a

circunferência do braço de 24 a 30 cm, com comprimento total de 51,5 cm e largura de 15,7

cm), trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 mmhg, com precisão de + ou - 2 mm hg;

perade borracha com registro e válvula antifluxo e com manguito de pvc sem emendas, uso

profissional; deverá possuir certificado do inmetro citando marca de aprovação do modelo,

na forma simbolo do inmetro � ml xxx/yyyy� (nº e ano), possuir registro ou certidão de isenção

no ministério da saúde. deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e validade

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

A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO

PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:32:32 horas, no lote (41) - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

esfigmomanometro aneróide, portátil, acondicionado em bolsa de courvin com ziper, para

maior proteção do equipamento com braçadeira confeccionada em tecido poliéster não

elástico, ajustável e fixada no braço por meio de fitas prendedoras de ganchos e argolas e

fecho metálico em sua faixa delimitadora, dotada de tira para fixação do manômetro e

indicação por traço caracterizando o correto posicionamento sobre a artéria; destinada a

circunferência do braço de 24 a 30 cm, com comprimento total de 51,5 cm e largura de 15,7

cm), trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 mmhg, com precisão de + ou - 2 mm hg;

perade borracha com registro e válvula antifluxo e com manguito de pvc sem emendas, uso

profissional; deverá possuir certificado do inmetro citando marca de aprovação do modelo,

na forma simbolo do inmetro � ml xxx/yyyy� (nº e ano), possuir registro ou certidão de isenção

no ministério da saúde. deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e validade

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

1.500,00.
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    No dia 05/05/2021, às 13:53:46 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às

12:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 12:05:34 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 11/05/2021,

às 16:57:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:57:13 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 12/05/2021,

às 16:40:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:40:37 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: BUTERI

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. No dia 13/05/2021, às 12:32:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 13/05/2021, às 12:32:17 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P

COELHO. No dia 13/05/2021, às 17:06:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 17:06:31 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK

MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 18/05/2021, às

12:02:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 12:02:41 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 19/05/2021, às 15:27:29

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 15:27:29 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA. No dia 19/05/2021, às

16:19:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 16:19:27 horas, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL
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COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME. No dia 20/05/2021, às 09:41:24 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e

antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com resina acrÍlica impermeabilizante. nele

e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de

rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos , como a fixacao de

curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no ms - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 13:47:28 horas, no lote (43) - ESPATULA DE AYRE

GINECOLOGICA EM MADEIRA com rigidez compatÍvel com a finalidade, nÃo estÉril, com

bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfÍcie lisa, medindo

aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de comprimento - pacote c/ 100 unid.

registrada na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 08/07/2021, às 14:06:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:06:47 horas, no lote (43) - ESPATULA DE AYRE

GINECOLOGICA EM MADEIRA com rigidez compatÍvel com a finalidade, nÃo estÉril, com

bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfÍcie lisa, medindo

aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de comprimento - pacote c/ 100 unid.

registrada na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia

08/07/2021, às 16:32:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:32:47 horas, no lote (43) - ESPATULA DE AYRE

GINECOLOGICA EM MADEIRA com rigidez compatÍvel com a finalidade, nÃo estÉril, com

bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfÍcie lisa, medindo

aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de comprimento - pacote c/ 100 unid.

registrada na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
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foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:32:47 horas, no lote (43) - ESPATULA DE AYRE

GINECOLOGICA EM MADEIRA com rigidez compatÍvel com a finalidade, nÃo estÉril, com

bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfÍcie lisa, medindo

aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de comprimento - pacote c/ 100 unid.

registrada na anvisa -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor

R$ 245,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:11:08 horas, no lote (44) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM GRANDE modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021,

às 14:07:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:07:04 horas, no lote (44) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM GRANDE modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:34:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:34:50 horas, no lote (44) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM GRANDE modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO

AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:34:50 horas, no lote (44) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM GRANDE modelo collins, de material plÁstico transparente e com
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bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

440,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:07:07 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 18/05/2021,

às 12:06:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 12:06:11 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME. No dia 19/05/2021, às 16:33:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 16:33:48 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 20/05/2021, às 10:08:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:08:40 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 20/05/2021,

às 10:41:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/05/2021, às 10:41:40 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

F V P COELHO. No dia 21/05/2021, às 14:19:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:19:18 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 08/07/2021,

às 14:07:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:07:19 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:35:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:35:04 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO

AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:35:04 horas, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente
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confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

1.998,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:10:26 horas, no lote (46) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM PEQUENO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021,

às 14:07:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:07:36 horas, no lote (46) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM PEQUENO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:35:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:35:38 horas, no lote (46) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM PEQUENO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO

AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:35:38 horas, no lote (46) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM PEQUENO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

1.545,00.
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    No dia 05/05/2021, às 14:19:28 horas, no lote (47) - ESTETOSCOPIO DUPLO -

estetoscópio para paciente adulto;- com auscultador em aço inox (material leve e

resistente);- acabamento escovado;- hastes ajustáveis para obter a tensão desejada;- com

ângulo de 15° permite melhor ergonomia;- deve possuir um par de olivas extra,

rosqueáveis;- diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto ao paciente;- deve

apresentar registro anvisa;- garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 18/05/2021, às

12:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 12:08:44 horas, no lote (47) - ESTETOSCOPIO DUPLO -

estetoscópio para paciente adulto;- com auscultador em aço inox (material leve e

resistente);- acabamento escovado;- hastes ajustáveis para obter a tensão desejada;- com

ângulo de 15° permite melhor ergonomia;- deve possuir um par de olivas extra,

rosqueáveis;- diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto ao paciente;- deve

apresentar registro anvisa;- garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: S N C

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL. No dia 08/07/2021, às 14:07:43

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:07:43 horas, no lote (47) - ESTETOSCOPIO DUPLO -

estetoscópio para paciente adulto;- com auscultador em aço inox (material leve e

resistente);- acabamento escovado;- hastes ajustáveis para obter a tensão desejada;- com

ângulo de 15° permite melhor ergonomia;- deve possuir um par de olivas extra,

rosqueáveis;- diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto ao paciente;- deve

apresentar registro anvisa;- garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:35:51 horas, no lote (47) - ESTETOSCOPIO DUPLO -

estetoscópio para paciente adulto;- com auscultador em aço inox (material leve e

resistente);- acabamento escovado;- hastes ajustáveis para obter a tensão desejada;- com

ângulo de 15° permite melhor ergonomia;- deve possuir um par de olivas extra,

rosqueáveis;- diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto ao paciente;- deve

apresentar registro anvisa;- garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a
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situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:35:51 horas, no lote (47) - ESTETOSCOPIO DUPLO -

estetoscópio para paciente adulto;- com auscultador em aço inox (material leve e

resistente);- acabamento escovado;- hastes ajustáveis para obter a tensão desejada;- com

ângulo de 15° permite melhor ergonomia;- deve possuir um par de olivas extra,

rosqueáveis;- diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto ao paciente;- deve

apresentar registro anvisa;- garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P

COELHO com o valor R$ 440,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:25:04 horas, no lote (48) - ETER SULFURICO 500ML -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:07:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:07:56 horas, no lote (48) - ETER SULFURICO 500ML -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:36:01 horas, no lote (48) - ETER SULFURICO 500ML -  a

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

AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:36:01 horas, no lote (48) - ETER SULFURICO 500ML -  pelo

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

468,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:21:54 horas, no lote (49) - FIO DE CATGUT CROMADO 2.0

esteril, absorvivel, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, devidamente

tratado quimica, fisica e mecanicamente, sendo fios de coloracao marron, providos de

agulhas cirurgicas em aco inox. cx com 24 unid. deve possuir registro no ministerio da saude

e atender as especificacoes da nbr 13904 da abnt. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
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pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:08:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:08:06 horas, no lote (49) - FIO DE CATGUT CROMADO 2.0

esteril, absorvivel, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, devidamente

tratado quimica, fisica e mecanicamente, sendo fios de coloracao marron, providos de

agulhas cirurgicas em aco inox. cx com 24 unid. deve possuir registro no ministerio da saude

e atender as especificacoes da nbr 13904 da abnt. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse

momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:36:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:36:12 horas, no lote (49) - FIO DE CATGUT CROMADO 2.0

esteril, absorvivel, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, devidamente

tratado quimica, fisica e mecanicamente, sendo fios de coloracao marron, providos de

agulhas cirurgicas em aco inox. cx com 24 unid. deve possuir registro no ministerio da saude

e atender as especificacoes da nbr 13904 da abnt. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:36:12 horas, no lote (49) - FIO DE CATGUT CROMADO 2.0

esteril, absorvivel, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, devidamente

tratado quimica, fisica e mecanicamente, sendo fios de coloracao marron, providos de

agulhas cirurgicas em aco inox. cx com 24 unid. deve possuir registro no ministerio da saude

e atender as especificacoes da nbr 13904 da abnt. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 172,84.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:32:31 horas, no lote (50) - FIO DE SUTURA AGULHADO

NYLON PRETO 2-0 com agulha tt20-3/8 circulo triangular 2,0 cm; esterelizado com cobalto

60; registro no ministerio da saude; caixa com 24 unid -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:08:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:08:15 horas, no lote (50) - FIO DE SUTURA AGULHADO

NYLON PRETO 2-0 com agulha tt20-3/8 circulo triangular 2,0 cm; esterelizado com cobalto
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60; registro no ministerio da saude; caixa com 24 unid -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse

momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:36:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:36:22 horas, no lote (50) - FIO DE SUTURA AGULHADO

NYLON PRETO 2-0 com agulha tt20-3/8 circulo triangular 2,0 cm; esterelizado com cobalto

60; registro no ministerio da saude; caixa com 24 unid -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:36:22 horas, no lote (50) - FIO DE SUTURA AGULHADO

NYLON PRETO 2-0 com agulha tt20-3/8 circulo triangular 2,0 cm; esterelizado com cobalto

60; registro no ministerio da saude; caixa com 24 unid -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 166,65.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:58:46 horas, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes

que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 18/05/2021, às 12:10:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 12:10:45 horas, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes

que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassi f icou o fornecedor:  HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 20/05/2021, às 08:10:17 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 08:10:17 horas, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes

que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 20/05/2021, às 10:09:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:09:38 horas, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes

que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desc lass i f icou o  fornecedor :  COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA. No dia 21/05/2021, às 14:20:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:20:41 horas, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes

que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA. No dia 25/05/2021, às 14:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/05/2021, às 14:52:30 horas, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes
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que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. No dia

25/05/2021, às 15:45:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/05/2021, às 15:45:49 horas, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes

que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITA. No dia 25/05/2021, às 16:15:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30 confeccionada com dorso de

papel crepado Á base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva Á base de

borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face, uma fina camada

impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes que

serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui listras

diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:39:07 horas, no lote (52) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA

25MMX10MT composta por fibra de viscose e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na

cor branca ou bege; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:08:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:08:35 horas, no lote (52) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA

25MMX10MT composta por fibra de viscose e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na

cor branca ou bege; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento
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prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:59:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:59:04 horas, no lote (52) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA

25MMX10MT composta por fibra de viscose e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na

cor branca ou bege; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:59:04 horas, no lote (52) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA

25MMX10MT composta por fibra de viscose e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na

cor branca ou bege; registro na anvisa -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 675,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:51:36 horas, no lote (53) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA

50MMX10MT composta por fibra de viscose e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na

cor branca ou bege; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:08:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:08:44 horas, no lote (53) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA

50MMX10MT composta por fibra de viscose e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na

cor branca ou bege; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:59:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:59:16 horas, no lote (53) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA

50MMX10MT composta por fibra de viscose e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na

cor branca ou bege; registro na anvisa -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:59:16 horas, no lote (53) - FITA MICROPORE HIPOALERNICA

50MMX10MT composta por fibra de viscose e resina acrilica, nÃo estÉril, hipoalergenica, na

cor branca ou bege; registro na anvisa -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
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FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 812,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 14:51:56 horas, no lote (54) - FORMOL LIQUIDO 40% formaldeido,

formula quimica h2co, peso molecular 30,03, grau de pureza/concetracao entre 37 e 40,

numero de referencia quimica cas 50-00-0, em frascos de 1000ml, aspecto fisico liquido

limpido e incolor, constando dados do responsavel quimico na rotulagem -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:08:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:08:54 horas, no lote (54) - FORMOL LIQUIDO 40% formaldeido,

formula quimica h2co, peso molecular 30,03, grau de pureza/concetracao entre 37 e 40,

numero de referencia quimica cas 50-00-0, em frascos de 1000ml, aspecto fisico liquido

limpido e incolor, constando dados do responsavel quimico na rotulagem -  a situação do

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:37:00 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:37:00 horas, no lote (54) - FORMOL LIQUIDO 40% formaldeido,

formula quimica h2co, peso molecular 30,03, grau de pureza/concetracao entre 37 e 40,

numero de referencia quimica cas 50-00-0, em frascos de 1000ml, aspecto fisico liquido

limpido e incolor, constando dados do responsavel quimico na rotulagem -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:37:00 horas, no lote (54) - FORMOL LIQUIDO 40% formaldeido,

formula quimica h2co, peso molecular 30,03, grau de pureza/concetracao entre 37 e 40,

numero de referencia quimica cas 50-00-0, em frascos de 1000ml, aspecto fisico liquido

limpido e incolor, constando dados do responsavel quimico na rotulagem -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 274,95.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:12:32 horas, no lote (55) - FRASCO PARA NUTRICAO

ENTERAL 300ML para acondicionamento e administraÇÃo de nutriÇÃo enteral, descartavel,

material plastico transparente, atÓxico, com auto-lacre, tampa com saÍda para adaptar

equipo, com graduaacao de 50 em 50 mls, subdivididos de 10 em 10, com alca de fixacao

na base para pendurar o frasco e com etiqueta adesiva para inserir os dados do paciente;
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registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 08/07/2021, às 14:09:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:09:01 horas, no lote (55) - FRASCO PARA NUTRICAO

ENTERAL 300ML para acondicionamento e administraÇÃo de nutriÇÃo enteral, descartavel,

material plastico transparente, atÓxico, com auto-lacre, tampa com saÍda para adaptar

equipo, com graduaacao de 50 em 50 mls, subdivididos de 10 em 10, com alca de fixacao

na base para pendurar o frasco e com etiqueta adesiva para inserir os dados do paciente;

registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para

recurso. No dia 08/07/2021, às 16:37:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:37:10 horas, no lote (55) - FRASCO PARA NUTRICAO

ENTERAL 300ML para acondicionamento e administraÇÃo de nutriÇÃo enteral, descartavel,

material plastico transparente, atÓxico, com auto-lacre, tampa com saÍda para adaptar

equipo, com graduaacao de 50 em 50 mls, subdivididos de 10 em 10, com alca de fixacao

na base para pendurar o frasco e com etiqueta adesiva para inserir os dados do paciente;

registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:37:10 horas, no lote (55) - FRASCO PARA NUTRICAO

ENTERAL 300ML para acondicionamento e administraÇÃo de nutriÇÃo enteral, descartavel,

material plastico transparente, atÓxico, com auto-lacre, tampa com saÍda para adaptar

equipo, com graduaacao de 50 em 50 mls, subdivididos de 10 em 10, com alca de fixacao

na base para pendurar o frasco e com etiqueta adesiva para inserir os dados do paciente;

registro no ministerio da saude -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

LTDA com o valor R$ 820,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:03:16 horas, no lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO

91X91CM 400G registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 23/06/2021, às 17:08:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

15/07/2021 Página 138 de 244



    No dia 23/06/2021, às 17:08:26 horas, no lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO

91X91CM 400G registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassi f icou o fornecedor:  HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 23/06/2021, às 17:10:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2021, às 17:10:16 horas, no lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO

91X91CM 400G registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA. No dia 08/07/2021, às 14:09:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:09:11 horas, no lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO

91X91CM 400G registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:53:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:53:29 horas, no lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO

91X91CM 400G registro na anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:53:29 horas, no lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO

91X91CM 400G registro na anvisa. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da l ic i tação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 10.398,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:19:51 horas, no lote (57) - HASTES FLEXIVEIS COM PONTA

DE ALGODAO pontas 100% algodao hidrofilo, hastes em polipropileno. cx com 75 unid -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:09:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:09:19 horas, no lote (57) - HASTES FLEXIVEIS COM PONTA

DE ALGODAO pontas 100% algodao hidrofilo, hastes em polipropileno. cx com 75 unid -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:38:34 horas, no lote (57) - HASTES FLEXIVEIS COM PONTA

DE ALGODAO pontas 100% algodao hidrofilo, hastes em polipropileno. cx com 75 unid -  a

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

AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:38:34 horas, no lote (57) - HASTES FLEXIVEIS COM PONTA

DE ALGODAO pontas 100% algodao hidrofilo, hastes em polipropileno. cx com 75 unid -

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

232,20.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:15:14 horas, no lote (58) - INDICADOR BIOLOGICO de leitura

rapida, com tempo de leitura final em 24 horas para monitoramento dos processos de

esterilizaÇÃo em autoclaves a vapor; a empresa fornecedora deverÁ enviar em forma de

comodato no mÍnimo 06 incubadoras para realizaÇÃo do teste -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 31/05/2021, às 16:18:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/05/2021, às 16:18:37 horas, no lote (58) - INDICADOR BIOLOGICO de leitura

rapida, com tempo de leitura final em 24 horas para monitoramento dos processos de

esterilizaÇÃo em autoclaves a vapor; a empresa fornecedora deverÁ enviar em forma de

comodato no mÍnimo 06 incubadoras para realizaÇÃo do teste -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOLY MED COMERCIO

DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 02/06/2021, às 16:18:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:18:04 horas, no lote (58) - INDICADOR BIOLOGICO de leitura

rapida, com tempo de leitura final em 24 horas para monitoramento dos processos de

esterilizaÇÃo em autoclaves a vapor; a empresa fornecedora deverÁ enviar em forma de

comodato no mÍnimo 06 incubadoras para realizaÇÃo do teste -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS
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COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 02/06/2021, às 16:51:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (58) - INDICADOR BIOLOGICO de leitura rapida, com tempo de leitura final em 24

horas para monitoramento dos processos de esterilizaÇÃo em autoclaves a vapor; a

empresa fornecedora deverÁ enviar em forma de comodato no mÍnimo 06 incubadoras para

realizaÇÃo do teste - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:30:22 horas, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO

1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e

mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/05/2021, às 12:07:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 12:07:55 horas, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO

1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e

mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 11/05/2021, às 16:09:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:09:34 horas, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO

1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e

mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 12/05/2021, às

16:17:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:17:30 horas, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO

1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e

mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA. No dia 13/05/2021, às 17:08:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 17:08:28 horas, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO

1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e
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mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na anvisa -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA. No dia 14/05/2021, às 14:56:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO 1000ML princÍpio ativo:

polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e mucosa; sujeito a

notificaÇÃo simplificada na anvisa - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:26:53 horas, no lote (60) - LAMINA DE VIDRO LAPIDADA

PARA MICROSCOPIA 25,4 X 76,2 MM corpo transparente, ponta fosca - caixa com 50

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021,

às 14:09:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:09:28 horas, no lote (60) - LAMINA DE VIDRO LAPIDADA

PARA MICROSCOPIA 25,4 X 76,2 MM corpo transparente, ponta fosca - caixa com 50

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

foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia

08/07/2021, às 16:38:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:38:53 horas, no lote (60) - LAMINA DE VIDRO LAPIDADA

PARA MICROSCOPIA 25,4 X 76,2 MM corpo transparente, ponta fosca - caixa com 50

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

seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO

AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:38:53 horas, no lote (60) - LAMINA DE VIDRO LAPIDADA

PARA MICROSCOPIA 25,4 X 76,2 MM corpo transparente, ponta fosca - caixa com 50

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

empresa F V P COELHO com o valor R$ 735,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:38:12 horas, no lote (61) - LAMINA ESTERIL Nº 12 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/06/2021, às 15:23:29 horas, a situação do lote foi

15/07/2021 Página 142 de 244



finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 15:23:29 horas, no lote (61) - LAMINA ESTERIL Nº 12 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 08/07/2021, às 14:09:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:09:46 horas, no lote (61) - LAMINA ESTERIL Nº 12 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 17:00:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 17:00:05 horas, no lote (61) - LAMINA ESTERIL Nº 12 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES

DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 17:00:05 horas, no lote (61) - LAMINA ESTERIL Nº 12 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 487,95.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:38:32 horas, no lote (62) - LAMINA ESTERIL Nº 15 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/06/2021, às 15:23:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 15:23:57 horas, no lote (62) - LAMINA ESTERIL Nº 15 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 08/07/2021, às 14:09:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/07/2021, às 14:09:54 horas, no lote (62) - LAMINA ESTERIL Nº 15 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:39:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:39:31 horas, no lote (62) - LAMINA ESTERIL Nº 15 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:39:31 horas, no lote (62) - LAMINA ESTERIL Nº 15 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 487,50.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:39:44 horas, no lote (63) - LAMINA ESTERIL Nº 21 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/06/2021, às 15:24:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 15:24:20 horas, no lote (63) - LAMINA ESTERIL Nº 21 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 08/07/2021, às 14:10:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:10:04 horas, no lote (63) - LAMINA ESTERIL Nº 21 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 17:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 17:00:27 horas, no lote (63) - LAMINA ESTERIL Nº 21 PARA
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BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES

DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 17:00:27 horas, no lote (63) - LAMINA ESTERIL Nº 21 PARA

BISTURI descartavel, cx com 100 unidades -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 487,95.

 

    No dia 05/05/2021, às 15:41:45 horas, no lote (64) - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL

50CM largura: 50cm / comprimento: 50m, 100% celulose, utilizado para revestir o estofado

da maca; excelente alvura e maciez; rolos sÃo embalados individualmente; registro na

anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021,

às 14:10:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:10:20 horas, no lote (64) - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL

50CM largura: 50cm / comprimento: 50m, 100% celulose, utilizado para revestir o estofado

da maca; excelente alvura e maciez; rolos sÃo embalados individualmente; registro na

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 17:00:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 17:00:47 horas, no lote (64) - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL

50CM largura: 50cm / comprimento: 50m, 100% celulose, utilizado para revestir o estofado

da maca; excelente alvura e maciez; rolos sÃo embalados individualmente; registro na

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

seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO

PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 17:00:47 horas, no lote (64) - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL

50CM largura: 50cm / comprimento: 50m, 100% celulose, utilizado para revestir o estofado

da maca; excelente alvura e maciez; rolos sÃo embalados individualmente; registro na

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

2.576,00.

 

15/07/2021 Página 145 de 244



    No dia 05/05/2021, às 16:01:42 horas, no lote (65) - LUVA CIRURGICA ESTERIL

DESCARTAVEL 8 lÁtex natural, comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ

bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no

ministerio da saude; pacote com 02 unid -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:10:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:10:32 horas, no lote (65) - LUVA CIRURGICA ESTERIL

DESCARTAVEL 8 lÁtex natural, comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ

bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no

ministerio da saude; pacote com 02 unid -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 17:01:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 17:01:04 horas, no lote (65) - LUVA CIRURGICA ESTERIL

DESCARTAVEL 8 lÁtex natural, comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ

bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no

ministerio da saude; pacote com 02 unid -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 17:01:04 horas, no lote (65) - LUVA CIRURGICA ESTERIL

DESCARTAVEL 8 lÁtex natural, comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ

bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no

ministerio da saude; pacote com 02 unid -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 805,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:02:13 horas, no lote (66) - LUVA CIRURGICA ESTERIL

DESCARTAVEL Nº 7 1/2 lÁtex natural, comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ

bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no

ministerio da saude; pacote com 02 unid -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:11:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 08/07/2021, às 14:11:18 horas, no lote (66) - LUVA CIRURGICA ESTERIL

DESCARTAVEL Nº 7 1/2 lÁtex natural, comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ

bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no

ministerio da saude; pacote com 02 unid -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 17:01:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 17:01:22 horas, no lote (66) - LUVA CIRURGICA ESTERIL

DESCARTAVEL Nº 7 1/2 lÁtex natural, comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ

bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no

ministerio da saude; pacote com 02 unid -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 17:01:22 horas, no lote (66) - LUVA CIRURGICA ESTERIL

DESCARTAVEL Nº 7 1/2 lÁtex natural, comprimento mÍnimo de 28cm, lubrificada c/ pÓ

bioabsorvÍvel,atÓxica, anatÔmico, conforme norma abnt c/ abertura assÉptica, registro no

ministerio da saude; pacote com 02 unid -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 2.430,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:02:39 horas, no lote (67) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM G com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:11:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:11:35 horas, no lote (67) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM G com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:42:22 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

15/07/2021 Página 147 de 244



 

    No dia 08/07/2021, às 16:42:22 horas, no lote (67) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM G com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:42:22 horas, no lote (67) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM G com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 39.996,60.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:25:24 horas, no lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 19/05/2021, às 15:25:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 15:25:05 horas, no lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ITAMARATY

COMERCIAL - EIRELI. No dia 20/05/2021, às 10:12:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:12:54 horas, no lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: COFARMINAS

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 20/05/2021, às 10:13:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:13:24 horas, no lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 08/07/2021, às 14:11:56 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:11:56 horas, no lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:42:55 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:42:55 horas, no lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:42:55 horas, no lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM M com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 111.993,60.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:19:24 horas, no lote (69) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM P com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:12:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:12:19 horas, no lote (69) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM P com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:43:25 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

15/07/2021 Página 149 de 244



 

    No dia 08/07/2021, às 16:43:25 horas, no lote (69) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM P com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:43:25 horas, no lote (69) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM P com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 110.000,45.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:19:42 horas, no lote (70) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM PP com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:12:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:12:39 horas, no lote (70) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM PP com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:44:11 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:44:11 horas, no lote (70) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM PP com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A AEMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:44:11 horas, no lote (70) - LUVA DE LATEX NATURAL P/

PROCEDIMENTO TAM PP com pÓ bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo

ministÉrio da saÚde; registro anvisa; caixa dispensadora com 100 unid -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS
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COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 41.996,85.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:15:41 horas, no lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2

SEM VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e

apirogênica; 02 camadas de meltbonded � filtro protetor; camada externa de spunbonded

azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada

intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para

apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 23/06/2021, às 17:11:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2021, às 17:11:02 horas, no lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2

SEM VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e

apirogênica; 02 camadas de meltbonded � filtro protetor; camada externa de spunbonded

azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada

intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para

apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 24/06/2021, às 12:54:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/06/2021, às 12:54:06 horas, no lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2

SEM VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e

apirogênica; 02 camadas de meltbonded � filtro protetor; camada externa de spunbonded

azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada

intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para

apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: NEVE PREMIUM

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRU. No dia 08/07/2021, às 14:13:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:13:17 horas, no lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2

SEM VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e

apirogênica; 02 camadas de meltbonded � filtro protetor; camada externa de spunbonded

azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada

intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para

apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho. -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:44:47 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:44:47 horas, no lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2

SEM VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e

apirogênica; 02 camadas de meltbonded � filtro protetor; camada externa de spunbonded

azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada

intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para

apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:44:47 horas, no lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2

SEM VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e

apirogênica; 02 camadas de meltbonded � filtro protetor; camada externa de spunbonded

azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada

intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para

apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa KYLIMP HOSPITALAR

LTDA com o valor R$ 64.930,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:20:08 horas, no lote (72) - MASCARA TRIPLA TIPO ELASTICO

composição: tecido não tecido; atóxica; tripla camada de proteção; com elástico; registro na

anvisa; caixa com 50 und. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 08/07/2021, às 14:13:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:13:26 horas, no lote (72) - MASCARA TRIPLA TIPO ELASTICO

composição: tecido não tecido; atóxica; tripla camada de proteção; com elástico; registro na

anvisa; caixa com 50 und. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para

recurso. No dia 08/07/2021, às 16:45:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/07/2021, às 16:45:04 horas, no lote (72) - MASCARA TRIPLA TIPO ELASTICO

composição: tecido não tecido; atóxica; tripla camada de proteção; com elástico; registro na

anvisa; caixa com 50 und. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:45:04 horas, no lote (72) - MASCARA TRIPLA TIPO ELASTICO

composição: tecido não tecido; atóxica; tripla camada de proteção; com elástico; registro na

anvisa; caixa com 50 und. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

com o valor R$ 19.995,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:32:41 horas, no lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL

215X30M RETICULADO para uso em eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch

3000; rolo com 30 metros -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 31/05/2021, às 16:27:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/05/2021, às 16:27:53 horas, no lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL

215X30M RETICULADO para uso em eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch

3000; rolo com 30 metros -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA. No dia 02/06/2021, às 16:21:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:21:55 horas, no lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL

215X30M RETICULADO para uso em eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch

3000; rolo com 30 metros -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassi f icou o fornecedor:  HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 04/06/2021, às 13:08:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 215X30M RETICULADO para uso em

eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch 3000; rolo com 30 metros - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:53:26 horas, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau
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cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 19/05/2021, às 15:04:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 15:04:06 horas, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassi f icou o fornecedor:  HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 20/05/2021, às 08:14:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 08:14:39 horas, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 21/05/2021, às 14:25:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:25:37 horas, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No

dia 21/05/2021, às 16:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 16:36:33 horas, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau
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cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES. No dia 27/05/2021, às 13:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M para acondicionamento de

artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor Úmido,frente em filme

termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau cirÚrgico 60 g/m2, selagem

por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para vapor com mudanÇa de

cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr 1499, laudo bfe e vfe -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:32:16 horas, no lote (75) - PAPEL GRAU CIRURGICO 45CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido, frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor, apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 08/07/2021, às 14:13:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:13:39 horas, no lote (75) - PAPEL GRAU CIRURGICO 45CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido, frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor, apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia

08/07/2021, às 16:45:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:45:45 horas, no lote (75) - PAPEL GRAU CIRURGICO 45CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido, frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor, apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr
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1499, laudo bfe e vfe -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:45:45 horas, no lote (75) - PAPEL GRAU CIRURGICO 45CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido, frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor, apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

com o valor R$ 11.016,50.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:43:33 horas, no lote (76) - PAPEL PARA ELETRO

MILIMETRADO TAM A4 para exames de eletrocardiograma utilizados em aparelhos dixtal.

pacote com 50 folhas -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 07/05/2021, às 12:09:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (76) - PAPEL PARA ELETRO MILIMETRADO TAM A4 para exames de

eletrocardiograma utilizados em aparelhos dixtal. pacote com 50 folhas - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:43:59 horas, no lote (77) - PINCA ANATOMICA DENTE DE

RATO de aÇo inox 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 08/07/2021, às 14:13:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:13:49 horas, no lote (77) - PINCA ANATOMICA DENTE DE

RATO de aÇo inox 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para

recurso. No dia 08/07/2021, às 16:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:46:01 horas, no lote (77) - PINCA ANATOMICA DENTE DE

RATO de aÇo inox 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.
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    No dia 08/07/2021, às 16:46:01 horas, no lote (77) - PINCA ANATOMICA DENTE DE

RATO de aÇo inox 14 cm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa F V P COELHO com o valor R$ 59,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:44:16 horas, no lote (78) - PINCA ANATOMICA DISSECCAO

DE ACO INOX com serrilha 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:13:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:13:57 horas, no lote (78) - PINCA ANATOMICA DISSECCAO

DE ACO INOX com serrilha 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:46:11 horas, no lote (78) - PINCA ANATOMICA DISSECCAO

DE ACO INOX com serrilha 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:46:11 horas, no lote (78) - PINCA ANATOMICA DISSECCAO

DE ACO INOX com serrilha 14 cm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com

o valor R$ 55,05.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:44:32 horas, no lote (79) - PINCA CHERRON DE ACO INOX 24

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/06/2021, às

16:33:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:33:54 horas, no lote (79) - PINCA CHERRON DE ACO INOX 24

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

O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME. No dia 08/07/2021, às 14:14:09 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/07/2021, às 14:14:09 horas, no lote (79) - PINCA CHERRON DE ACO INOX 24

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:46:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:46:26 horas, no lote (79) - PINCA CHERRON DE ACO INOX 24

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

EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:46:26 horas, no lote (79) - PINCA CHERRON DE ACO INOX 24

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

580,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:56:06 horas, no lote (80) - PINCA JACARE PARA REMOCAO

DE DIU em aco inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada,

propria para retirada de diu em casos de fio nao visivel, encrustamento e quebra -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:14:15 horas, no lote (80) - PINCA JACARE PARA REMOCAO

DE DIU em aco inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada,

propria para retirada de diu em casos de fio nao visivel, encrustamento e quebra -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:46:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:46:43 horas, no lote (80) - PINCA JACARE PARA REMOCAO

DE DIU em aco inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada,

propria para retirada de diu em casos de fio nao visivel, encrustamento e quebra -  a

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

EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.
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    No dia 08/07/2021, às 16:46:43 horas, no lote (80) - PINCA JACARE PARA REMOCAO

DE DIU em aco inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada,

propria para retirada de diu em casos de fio nao visivel, encrustamento e quebra -  pelo

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

GONCALVES NICESIO - ME com o valor R$ 1.116,50.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:56:23 horas, no lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO

INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha 14 cm. registro no ministerio da saude. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/06/2021, às

16:39:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:39:34 horas, no lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO

INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha 14 cm. registro no ministerio da saude. -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: RAPHAEL

GONCALVES NICESIO - ME. No dia 02/06/2021, às 17:04:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 17:04:03 horas, no lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO

INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha 14 cm. registro no ministerio da saude. -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P

COELHO. No dia 02/06/2021, às 17:05:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 17:05:25 horas, no lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO

INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha 14 cm. registro no ministerio da saude. -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED

PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 04/06/2021, às 15:05:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha

14 cm. registro no ministerio da saude. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 16:56:41 horas, no lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX

com serrilha 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia

02/06/2021, às 16:42:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/06/2021, às 16:42:00 horas, no lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX

com serrilha 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME. No dia 02/06/2021, às 17:06:36 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 17:06:36 horas, no lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX

com serrilha 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: F V P COELHO. No dia 02/06/2021, às 17:07:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 17:07:04 horas, no lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX

com serrilha 14 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o

fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia

04/06/2021, às 15:06:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX com serrilha 14 cm - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:01:37 horas, no lote (83) - PINCA UTERINA 24CM/5MM produto

confeccionado em aço inoxidável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/06/2021, às 16:42:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:42:57 horas, no lote (83) - PINCA UTERINA 24CM/5MM produto

confeccionado em aço inoxidável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME. No dia 02/06/2021, às

17:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 17:08:15 horas, no lote (83) - PINCA UTERINA 24CM/5MM produto

confeccionado em aço inoxidável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 04/06/2021, às 15:06:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (83) - PINCA UTERINA 24CM/5MM produto confeccionado em aço inoxidável -
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nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:09:35 horas, no lote (84) - PORTA AGULHA TIPO MAYO -

14CM em aco inoxidavel, com resistencia a corrosao. registro no ministerio da saude. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:14:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:14:37 horas, no lote (84) - PORTA AGULHA TIPO MAYO -

14CM em aco inoxidavel, com resistencia a corrosao. registro no ministerio da saude. -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:47:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:15 horas, no lote (84) - PORTA AGULHA TIPO MAYO -

14CM em aco inoxidavel, com resistencia a corrosao. registro no ministerio da saude. -  a

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

EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:15 horas, no lote (84) - PORTA AGULHA TIPO MAYO -

14CM em aco inoxidavel, com resistencia a corrosao. registro no ministerio da saude. -  pelo

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

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 117,85.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:07:20 horas, no lote (85) - PORTA ALGODAO DE ALUMINIO

tamanho 10x8cm, para acondicionar algodao hidrofilo -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:14:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:14:44 horas, no lote (85) - PORTA ALGODAO DE ALUMINIO

tamanho 10x8cm, para acondicionar algodao hidrofilo -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse

momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:47:27 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:27 horas, no lote (85) - PORTA ALGODAO DE ALUMINIO

tamanho 10x8cm, para acondicionar algodao hidrofilo -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES

DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:27 horas, no lote (85) - PORTA ALGODAO DE ALUMINIO

tamanho 10x8cm, para acondicionar algodao hidrofilo -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o valor R$ 138,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:07:32 horas, no lote (86) - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT

BRANCA protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (tnt), formado por fibras de

polipropileno. contém um elástico em suas bordas.composição:100% polipropileno. elástico

composto por poliéster e poliamida.cor: brancaembalagem de envio: 01 pacote com 100

unidades de prope descartavel tntindicações e instruções de uso:indicado na prevenção da

contaminação por fatores externos transportados pelos calçados dos usuários de um

determinado ambiente, tanto em unidades de saúde como outros ambientes.retirar o propé

d e  s u a  e m b a l a g e m  e  c o l o c á - l o  s o b r e  o  c a l ç a d o  d e  m o d o

confortável.observação:desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da

anvisa que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos

médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:14:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:14:52 horas, no lote (86) - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT

BRANCA protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (tnt), formado por fibras de

polipropileno. contém um elástico em suas bordas.composição:100% polipropileno. elástico

composto por poliéster e poliamida.cor: brancaembalagem de envio: 01 pacote com 100

unidades de prope descartavel tntindicações e instruções de uso:indicado na prevenção da

contaminação por fatores externos transportados pelos calçados dos usuários de um

determinado ambiente, tanto em unidades de saúde como outros ambientes.retirar o propé

d e  s u a  e m b a l a g e m  e  c o l o c á - l o  s o b r e  o  c a l ç a d o  d e  m o d o

confortável.observação:desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da

anvisa que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos

médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. -  a situação do

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado
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encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:47:38 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:38 horas, no lote (86) - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT

BRANCA protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (tnt), formado por fibras de

polipropileno. contém um elástico em suas bordas.composição:100% polipropileno. elástico

composto por poliéster e poliamida.cor: brancaembalagem de envio: 01 pacote com 100

unidades de prope descartavel tntindicações e instruções de uso:indicado na prevenção da

contaminação por fatores externos transportados pelos calçados dos usuários de um

determinado ambiente, tanto em unidades de saúde como outros ambientes.retirar o propé

d e  s u a  e m b a l a g e m  e  c o l o c á - l o  s o b r e  o  c a l ç a d o  d e  m o d o

confortável.observação:desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da

anvisa que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos

médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:38 horas, no lote (86) - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT

BRANCA protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (tnt), formado por fibras de

polipropileno. contém um elástico em suas bordas.composição:100% polipropileno. elástico

composto por poliéster e poliamida.cor: brancaembalagem de envio: 01 pacote com 100

unidades de prope descartavel tntindicações e instruções de uso:indicado na prevenção da

contaminação por fatores externos transportados pelos calçados dos usuários de um

determinado ambiente, tanto em unidades de saúde como outros ambientes.retirar o propé

d e  s u a  e m b a l a g e m  e  c o l o c á - l o  s o b r e  o  c a l ç a d o  d e  m o d o

confortável.observação:desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da

anvisa que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos

médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o

valor R$ 925,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:09:51 horas, no lote (87) - SCALP Nº 21 agulha de bisel

trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no ministerio da saude -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:15:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:15:01 horas, no lote (87) - SCALP Nº 21 agulha de bisel

trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no ministerio da saude -  a situação do lote
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foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:47:48 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:48 horas, no lote (87) - SCALP Nº 21 agulha de bisel

trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no ministerio da saude -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU

AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:48 horas, no lote (87) - SCALP Nº 21 agulha de bisel

trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no ministerio da saude -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o

valor R$ 27,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:12:08 horas, no lote (88) - SCALP Nº 23 agulha de bisel

trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no ministerio da saude -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:15:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:15:10 horas, no lote (88) - SCALP Nº 23 agulha de bisel

trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no ministerio da saude -  a situação do lote

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:47:59 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:59 horas, no lote (88) - SCALP Nº 23 agulha de bisel

trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no ministerio da saude -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU

AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:47:59 horas, no lote (88) - SCALP Nº 23 agulha de bisel

trifacetado, com alcas leves e flexiveis. registro no ministerio da saude -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMIX

15/07/2021 Página 164 de 244



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 28,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:23:35 horas, no lote (89) - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL

ADULTO 01ML com agulha 4,5 x 13 para insulina; registro no ministÉrio da saude; - caixa

com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 31/05/2021,

às 14:30:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/05/2021, às 14:30:58 horas, no lote (89) - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL

ADULTO 01ML com agulha 4,5 x 13 para insulina; registro no ministÉrio da saude; - caixa

com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL. No dia 08/07/2021, às

14:15:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:15:17 horas, no lote (89) - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL

ADULTO 01ML com agulha 4,5 x 13 para insulina; registro no ministÉrio da saude; - caixa

com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia

08/07/2021, às 16:48:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:48:13 horas, no lote (89) - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL

ADULTO 01ML com agulha 4,5 x 13 para insulina; registro no ministÉrio da saude; - caixa

com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO

PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:48:13 horas, no lote (89) - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL

ADULTO 01ML com agulha 4,5 x 13 para insulina; registro no ministÉrio da saude; - caixa

com 100 unid -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA com o

valor R$ 6.600,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:22:56 horas, no lote (90) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 10 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente;

possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em

riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir
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anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada

por Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde; prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:15:24 horas, no lote (90) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 10 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente;

possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em

riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir

anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada

por Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde; prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:48:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:48:25 horas, no lote (90) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 10 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente;

possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em

riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir

anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada

por Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde; prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a

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

EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:48:25 horas, no lote (90) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 10 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente;

possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em

riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir

anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada

por Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde; prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  pelo

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$
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900,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:24:10 horas, no lote (91) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 20 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente;

possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em

riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir

anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; esterilizada por Óxido de

etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no

ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 14:15:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:15:42 horas, no lote (91) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 20 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente;

possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em

riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir

anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; esterilizada por Óxido de

etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no

ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a situação do

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:48:44 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:48:44 horas, no lote (91) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 20 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente;

possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em

riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir

anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; esterilizada por Óxido de

etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no

ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA

ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:48:44 horas, no lote (91) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 20 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente;

possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em
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riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir

anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; esterilizada por Óxido de

etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no

ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 690,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:23:58 horas, no lote (92) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 3 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente; possui

bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo

finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir anel de

retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por

Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às

08:16:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 08:16:02 horas, no lote (92) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 3 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente; possui

bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo

finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir anel de

retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por

Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P

COELHO. No dia 20/05/2021, às 10:03:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (92) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 3 ML

apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente; possui bico especial tipo cateter

melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas;

Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando

acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por Óxido de etileno;

embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio

da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:22:33 horas, no lote (93) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 5 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente; possui
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bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo

finas e bem impressas; - Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir anel de

retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por

Óxido de etileno; - embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:15:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:15:50 horas, no lote (93) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 5 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente; possui

bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo

finas e bem impressas; - Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir anel de

retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por

Óxido de etileno; - embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:48:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:48:57 horas, no lote (93) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 5 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente; possui

bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo

finas e bem impressas; - Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir anel de

retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por

Óxido de etileno; - embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  a

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

EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:48:57 horas, no lote (93) - SERINGA FEITA EM PLASTICO

ATOXICO CAPACIDADE 5 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente; possui

bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo

finas e bem impressas; - Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir anel de

retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por

Óxido de etileno; - embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

1.080,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:33:40 horas, no lote (94) - SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML

estÉril, apirogÊnico, contendo cloreto de sÓdio 0,9g e Água para injeÇÃo q.s.p. 250ml,

sistema fechado, uso intravenoso, em frasco rigido, rÓtulo contendo registro do responsÁvel

tÉcnico, nº. de lote, fabricaÇÃo, validade e registro no ministÉrio da saÚde; (nÃo serve tipo

bolsa) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021,

às 14:15:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:15:57 horas, no lote (94) - SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML

estÉril, apirogÊnico, contendo cloreto de sÓdio 0,9g e Água para injeÇÃo q.s.p. 250ml,

sistema fechado, uso intravenoso, em frasco rigido, rÓtulo contendo registro do responsÁvel

tÉcnico, nº. de lote, fabricaÇÃo, validade e registro no ministÉrio da saÚde; (nÃo serve tipo

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:49:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:49:07 horas, no lote (94) - SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML

estÉril, apirogÊnico, contendo cloreto de sÓdio 0,9g e Água para injeÇÃo q.s.p. 250ml,

sistema fechado, uso intravenoso, em frasco rigido, rÓtulo contendo registro do responsÁvel

tÉcnico, nº. de lote, fabricaÇÃo, validade e registro no ministÉrio da saÚde; (nÃo serve tipo

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

seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO

PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:49:07 horas, no lote (94) - SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML

estÉril, apirogÊnico, contendo cloreto de sÓdio 0,9g e Água para injeÇÃo q.s.p. 250ml,

sistema fechado, uso intravenoso, em frasco rigido, rÓtulo contendo registro do responsÁvel

tÉcnico, nº. de lote, fabricaÇÃo, validade e registro no ministÉrio da saÚde; (nÃo serve tipo

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

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 2.964,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:33:52 horas, no lote (95) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 12 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com
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ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:16:06 horas, no lote (95) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 12 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:49:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:49:20 horas, no lote (95) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 12 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:49:20 horas, no lote (95) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 12 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -
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pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P

COELHO com o valor R$ 19,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:35:18 horas, no lote (96) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 14 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:16:13 horas, no lote (96) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 14 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:49:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:49:33 horas, no lote (96) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 14 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:49:33 horas, no lote (96) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 14 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

15/07/2021 Página 172 de 244



ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -

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

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R$

54,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:37:50 horas, no lote (97) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 16 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às

14:16:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:16:21 horas, no lote (97) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 16 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 16:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:49:43 horas, no lote (97) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 16 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa
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coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:49:43 horas, no lote (97) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 16 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -

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

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$

132,00.

 

    No dia 05/05/2021, às 17:35:04 horas, no lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às

10:04:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:04:59 horas, no lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 21/05/2021,

às 14:27:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:27:05 horas, no lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com
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ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 25/05/2021, às 15:54:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/05/2021, às 15:54:14 horas, no lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P

COELHO. No dia 27/05/2021, às 13:31:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em

lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a

alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 08:46:20 horas, no lote (99) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 20 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 19/05/2021, às

15:15:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/05/2021, às 15:15:17 horas, no lote (99) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 20 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P

COELHO. No dia 20/05/2021, às 10:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:06:02 horas, no lote (99) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 20 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 21/05/2021,

às 14:27:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (99) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 20 fabricada em

lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a

alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando

drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e

esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita

adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio

gama. registro no ministerio da saude - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (100) - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 confeccionada em pvc,

transparente, flexivel, atoxico, esteril, atraumatica, siliconizada, com conector universal com

tampa e embalagem individual. registro no minsterio da saude. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (101) - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 confeccionada em pvc,

transparente, flexivel, atoxico, esteril, atraumatica, siliconizada, com conector universal com

tampa e embalagem individual. registro no minsterio da saude. - não foram encontradas

propostas.
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    No dia 06/05/2021, às 08:47:35 horas, no lote (102) - SONDA PARA GASTROSTOMIA Nº

20 FR COM BALAO fabricado em 100% silicone; tres vias, linha radiopaca; capacidade do

balao entre 7 e 20 ml; conector enteral em y; graduada; ponta arredondada; disco de

fixaÇao movel externo -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 27/05/2021, às 13:39:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (102) - SONDA PARA GASTROSTOMIA Nº 20 FR COM BALAO fabricado em

100% silicone; tres vias, linha radiopaca; capacidade do balao entre 7 e 20 ml; conector

enteral em y; graduada; ponta arredondada; disco de fixaÇao movel externo - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 08:49:28 horas, no lote (103) - SONDA URETAL Nº 10 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 19/05/2021, às 15:17:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 15:17:07 horas, no lote (103) - SONDA URETAL Nº 10 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 20/05/2021, às

10:36:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:36:07 horas, no lote (103) - SONDA URETAL Nº 10 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 27/05/2021, às 15:01:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No lote (103) - SONDA URETAL Nº 10 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente

e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal

do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo

com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da

saude - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 08:50:01 horas, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 19/05/2021, às 15:18:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 15:18:16 horas, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 20/05/2021, às

10:11:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:11:36 horas, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 20/05/2021, às 10:37:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:37:06 horas, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 21/05/2021, às 14:29:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:29:39 horas, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES. No dia 21/05/2021, às 16:38:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 16:38:40 horas, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA. No dia 25/05/2021, às 15:55:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/05/2021, às 15:55:33 horas, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO -  desc lass i f icou o fornecedor :  BUTERI COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA. No dia 31/05/2021, às 14:34:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente

e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal

do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo

com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da

saude - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 06/05/2021, às 08:55:38 horas, no lote (105) - SONDA URETAL Nº 14 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 08/07/2021, às 14:17:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:17:00 horas, no lote (105) - SONDA URETAL Nº 14 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse

momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:51:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:51:34 horas, no lote (105) - SONDA URETAL Nº 14 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES

DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:51:34 horas, no lote (105) - SONDA URETAL Nº 14 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o valor R$ 1.830,00.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:00:33 horas, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 19/05/2021, às
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15:19:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 15:19:53 horas, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 -

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 20/05/2021,

às 10:38:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2021, às 10:38:07 horas, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 -

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 21/05/2021,

às 14:31:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 14:31:09 horas, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 -

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: HOLY

MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 21/05/2021, às

16:39:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 16:39:41 horas, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 -

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED

PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 31/05/2021, às 14:35:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:04:27 horas, no lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO,

MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo,

funcao maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com

ponteira em aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a

escala maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme

sonoro quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset;

escala interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc;

resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade

rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 31/05/2021,

às 17:17:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 31/05/2021, às 17:17:53 horas, no lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO,

MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo,

funcao maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com

ponteira em aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a

escala maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme

sonoro quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset;

escala interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc;

resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade

rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 31/05/2021,

às 17:18:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/05/2021, às 17:18:35 horas, no lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO,

MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo,

funcao maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com

ponteira em aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a

escala maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme

sonoro quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset;

escala interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc;

resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade

rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL. No dia 01/06/2021, às

12:55:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/06/2021, às 12:55:44 horas, no lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO,

MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo,

funcao maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com

ponteira em aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a

escala maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme

sonoro quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset;

escala interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc;

resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade

rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

F V P COELHO. No dia 01/06/2021, às 12:57:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:17:09 horas, no lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO,
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MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo,

funcao maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com

ponteira em aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a

escala maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme

sonoro quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset;

escala interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc;

resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade

rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021,

às 14:17:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO, MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM

CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo, funcao maxima e minima com cabo

extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com ponteira em aco inox; fabricado em

plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a escala maxima/minima/momento

interna e externa com no minimo tres digitos; alarme sonoro quando ultrapassados os limites

configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset; escala interna aproximada: -10ºc +50ºc;

escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc; resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado

de calibracao com rastreabilidade rbc/inmetro. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:01:44 horas, no lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM

TEMPERATURA MAX E MIN com sensor externo e alarme incoterm (termometro clinico) -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 07/05/2021, às

12:23:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 12:23:48 horas, no lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM

TEMPERATURA MAX E MIN com sensor externo e alarme incoterm (termometro clinico) -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 11/05/2021,

às 16:11:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:11:15 horas, no lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM

TEMPERATURA MAX E MIN com sensor externo e alarme incoterm (termometro clinico) -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P
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COELHO. No dia 13/05/2021, às 17:09:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 17:09:41 horas, no lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM

TEMPERATURA MAX E MIN com sensor externo e alarme incoterm (termometro clinico) -  a

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED

PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 14/05/2021, às 14:57:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA MAX E MIN com sensor

externo e alarme incoterm (termometro clinico) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:10:44 horas, no lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO

CORPORAL medicoes em ºc precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor

de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42 º c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento

por 2 pilhas aa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021,

às 15:47:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 15:47:11 horas, no lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO

CORPORAL medicoes em ºc precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor

de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42 º c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento

por 2 pilhas aa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

F V P COELHO. No dia 02/06/2021, às 16:00:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:00:02 horas, no lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO

CORPORAL medicoes em ºc precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor

de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42 º c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento

por 2 pilhas aa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 09/06/2021,

às 11:10:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2021, às 11:10:07 horas, no lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO

CORPORAL medicoes em ºc precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor

de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42 º c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento

por 2 pilhas aa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 09/06/2021, às 11:12:43

15/07/2021 Página 184 de 244



horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL medicoes em ºc precisas

e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42

º c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento por 2 pilhas aa - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:14:20 horas, no lote (110) - TESOURA IRIS reta de aÇo inox 14

cm. registro no ministerio da saude. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 08/07/2021, às 14:17:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:17:40 horas, no lote (110) - TESOURA IRIS reta de aÇo inox 14

cm. registro no ministerio da saude. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:51:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:51:52 horas, no lote (110) - TESOURA IRIS reta de aÇo inox 14

cm. registro no ministerio da saude. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:51:52 horas, no lote (110) - TESOURA IRIS reta de aÇo inox 14

cm. registro no ministerio da saude. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o valor R$ 83,50.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:14:30 horas, no lote (111) - TESOURA IRIS CURVA DE ACO

INOX 12 CM em aco inox, 12cm. registro no ministerio da saude. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 08/07/2021, às 14:17:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:17:52 horas, no lote (111) - TESOURA IRIS CURVA DE ACO

INOX 12 CM em aco inox, 12cm. registro no ministerio da saude. -  a situação do lote foi

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

comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi
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analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote.

Abre-se a partir desse momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:52:10 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:52:10 horas, no lote (111) - TESOURA IRIS CURVA DE ACO

INOX 12 CM em aco inox, 12cm. registro no ministerio da saude. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS

CONDIÇÕES DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:52:10 horas, no lote (111) - TESOURA IRIS CURVA DE ACO

INOX 12 CM em aco inox, 12cm. registro no ministerio da saude. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F V P COELHO com o valor R$

83,50.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:17:08 horas, no lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura

lister 19 cm para bandagem, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021, às 16:44:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:44:13 horas, no lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura

lister 19 cm para bandagem, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: RAPHAEL GONCALVES

NICESIO - ME. No dia 02/06/2021, às 17:09:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 17:09:41 horas, no lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura

lister 19 cm para bandagem, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia

02/06/2021, às 17:10:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 17:10:05 horas, no lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura

lister 19 cm para bandagem, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420 -  a situação

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

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 04/06/2021, às 15:08:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura lister 19 cm para bandagem, produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:23:58 horas, no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA

produto confeccionado em aço inoxidável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021, às 16:46:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:46:37 horas, no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA

produto confeccionado em aço inoxidável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME. No dia 02/06/2021, às

16:49:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 16:49:52 horas, no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA

produto confeccionado em aço inoxidável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA. No dia 02/06/2021, às 17:12:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2021, às 17:12:04 horas, no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA

produto confeccionado em aço inoxidável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassificou o fornecedor: F V P COELHO. No dia 04/06/2021, às 15:09:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2021, às 15:09:18 horas, no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA

produto confeccionado em aço inoxidável -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO -

desclassi f icou o fornecedor:  HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 07/07/2021, às 13:58:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA produto confeccionado em aço

inoxidável - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:31:17 horas, no lote (114) - TOUCA DESCARTAVEL COR

BRANCA (USO HOSPITALAR) sanfonada com elastico, descartavel, gramatura 30g, cor

branca-fabricada em tnt. pacote com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 08/07/2021, às 14:18:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:18:01 horas, no lote (114) - TOUCA DESCARTAVEL COR

BRANCA (USO HOSPITALAR) sanfonada com elastico, descartavel, gramatura 30g, cor

branca-fabricada em tnt. pacote com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse

momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:52:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:52:26 horas, no lote (114) - TOUCA DESCARTAVEL COR

BRANCA (USO HOSPITALAR) sanfonada com elastico, descartavel, gramatura 30g, cor

branca-fabricada em tnt. pacote com 100 unid -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES

DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:52:26 horas, no lote (114) - TOUCA DESCARTAVEL COR

BRANCA (USO HOSPITALAR) sanfonada com elastico, descartavel, gramatura 30g, cor

branca-fabricada em tnt. pacote com 100 unid -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 832,00.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:25:42 horas, no lote (115) - VASELINA LIQUIDA 1000ML

emoliente e protetor da pele e mucosas, mistura de hidrocarbonetos alifaticos obtidos do

petroleo. liquido incolor, oleoso, transparente. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 08/07/2021, às 14:18:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:18:09 horas, no lote (115) - VASELINA LIQUIDA 1000ML

emoliente e protetor da pele e mucosas, mistura de hidrocarbonetos alifaticos obtidos do

petroleo. liquido incolor, oleoso, transparente. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse
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momento prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:52:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:52:36 horas, no lote (115) - VASELINA LIQUIDA 1000ML

emoliente e protetor da pele e mucosas, mistura de hidrocarbonetos alifaticos obtidos do

petroleo. liquido incolor, oleoso, transparente. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES

DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:52:36 horas, no lote (115) - VASELINA LIQUIDA 1000ML

emoliente e protetor da pele e mucosas, mistura de hidrocarbonetos alifaticos obtidos do

petroleo. liquido incolor, oleoso, transparente. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA com o valor R$ 520,60.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:41:53 horas, no lote (116) - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS

Óleo vegetal poliinsaturado, a base de ácidos graxos essenciais: ácido linoléico, ácido

caprilico, ácido caprico, vitaminas a e e, lecitina de soja e óleo de girassol, com óleo de

copaíba e/ou óleo de melaleuca e/ou óleo de andiroba. com laudo de citotoxicidade. frasco

contendo 200 ml. embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência,

número de lote, prazo de validade, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao

produto e registro no ministério da saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 08/07/2021, às 14:18:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 14:18:16 horas, no lote (116) - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS

Óleo vegetal poliinsaturado, a base de ácidos graxos essenciais: ácido linoléico, ácido

caprilico, ácido caprico, vitaminas a e e, lecitina de soja e óleo de girassol, com óleo de

copaíba e/ou óleo de melaleuca e/ou óleo de andiroba. com laudo de citotoxicidade. frasco

contendo 200 ml. embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência,

número de lote, prazo de validade, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao

produto e registro no ministério da saúde. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área

técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento

prazo para recurso. No dia 08/07/2021, às 16:52:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 16:52:47 horas, no lote (116) - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
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Óleo vegetal poliinsaturado, a base de ácidos graxos essenciais: ácido linoléico, ácido

caprilico, ácido caprico, vitaminas a e e, lecitina de soja e óleo de girassol, com óleo de

copaíba e/ou óleo de melaleuca e/ou óleo de andiroba. com laudo de citotoxicidade. frasco

contendo 200 ml. embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência,

número de lote, prazo de validade, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao

produto e registro no ministério da saúde. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA  ATENDEU AS CONDIÇÕES DO

EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 16:52:47 horas, no lote (116) - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS

Óleo vegetal poliinsaturado, a base de ácidos graxos essenciais: ácido linoléico, ácido

caprilico, ácido caprico, vitaminas a e e, lecitina de soja e óleo de girassol, com óleo de

copaíba e/ou óleo de melaleuca e/ou óleo de andiroba. com laudo de citotoxicidade. frasco

contendo 200 ml. embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência,

número de lote, prazo de validade, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao

produto e registro no ministério da saúde. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

MEDICOS HOSPITA com o valor R$ 2.199,00.

 

    No dia 06/05/2021, às 09:46:46 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 07/05/2021,

às 12:35:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 12:35:01 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA. No dia 11/05/2021, às 16:12:23 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2021, às 16:12:23 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

F V P COELHO. No dia 11/05/2021, às 16:58:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/05/2021, às 16:58:40 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 12/05/2021,

às 16:43:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 16:43:06 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. No dia 13/05/2021,

às 13:24:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 13:24:01 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME. No dia 13/05/2021, às 17:10:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 17:10:57 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 18/05/2021, às

11:22:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2021, às 11:22:01 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 19/05/2021, às 15:22:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/05/2021, às 15:22:47 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 19/05/2021,

às 16:23:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2021, às 16:23:39 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME. No dia 25/05/2021, às 14:41:54 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/05/2021, às 14:41:54 horas, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor:

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. No dia 31/05/2021, às 14:39:06 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para

uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de notificação

simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 07/05/2021, às 11:50:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da
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desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA, MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 11:51:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA, MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 11:53:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA, MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 11:54:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem
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desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA, MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 11:56:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 11:57:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS LTDA, no lote (21) - CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 10L com

tampa e dispositivo nas laterais para travamento da tampa, translucido, alÇa para

transporte, livre de bpa. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA

MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 12:02:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS LTDA, no lote (22) - CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 12L com

tampa e dispositivo nas laterais para travamento da tampa, translucido, alÇa para

transporte, livre de bpa. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA

MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 12:05:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM

CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com

resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

ms. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 12:07:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO

1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e
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mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na anvisa. O motivo da desclassificação foi:

PREÇO ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 12:09:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (76) - PAPEL PARA ELETRO MILIMETRADO

TAM A4 para exames de eletrocardiograma utilizados em aparelhos dixtal. pacote com 50

folhas. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 12:23:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM

TEMPERATURA MAX E MIN com sensor externo e alarme incoterm (termometro clinico). O

motivo da desclassificação foi: EMPRESA COTOU O ITEM ERRRADO PARA ESTE LOTE.

 

    No dia 07/05/2021, às 12:35:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS LTDA, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) aplicação:

indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de

notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa. O

motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 14:01:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (18) - BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE/FRIO TAM

MEDIO nÃo congela, flexivel, leve e prÁtica, nÃo tÓxica, reutilizÁvel, pode ser aquecida em

Água quente ou no microondas e mantida no freezer ou congelador; composiÇÃo: filme:

camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa; gel:

polÍmero venÍlico, tea, conservante e agente anticongelante, peso 410g. O motivo da

desclassificação foi: NÃO ANEXOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO VIA SISTEMA

JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL.

 

    No dia 07/05/2021, às 14:05:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA

VASCONCELOS ARTIGOS PA,  no lo te  (20)  -  CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: NÃO ANEXOU DOCUMENTOS DE
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HABILITAÇÃO VIA SISTEMA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL.

 

    No dia 07/05/2021, às 14:10:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA

VASCONCELOS ARTIGOS PA, no lote (22) -  CAIXA ORGANIZADORA EM

POLIPROPILENO 12L com tampa e dispositivo nas laterais para travamento da tampa,

translucido, alÇa para transporte, livre de bpa. O motivo da desclassificação foi: NÃO

ANEXOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO VIA SISTEMA JUNTAMENTE COM A

PROPOSTA INICIAL.

 

    No dia 07/05/2021, às 14:10:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA

VASCONCELOS ARTIGOS PA, no lote (21) -  CAIXA ORGANIZADORA EM

POLIPROPILENO 10L com tampa e dispositivo nas laterais para travamento da tampa,

translucido, alÇa para transporte, livre de bpa. O motivo da desclassificação foi: NÃO

ANEXOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO VIA SISTEMA JUNTAMENTE COM A

PROPOSTA INICIAL.

 

    No dia 07/05/2021, às 15:06:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (18) - BOLSA

TERMICA DE GEL QUENTE/FRIO TAM MEDIO nÃo congela, flexivel, leve e prÁtica, nÃo

tÓxica, reutilizÁvel, pode ser aquecida em Água quente ou no microondas e mantida no

freezer ou congelador; composiÇÃo: filme: camadas de poliamida/polietileno internamente e

polietileno na camada externa; gel: polÍmero venÍlico, tea, conservante e agente

anticongelante, peso 410g. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA

MESMO APOS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/05/2021, às 15:07:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL -

EIRELI, no lote (23) - CAIXA TERMICA RIGIDA 20L produzida em polietileno na camada

externa, polipropileno na camada interna e poliuretano no enchimento; todos os materiais

sÃo atÓxicos e inodoros; modelo extra dimensionado; com alÇas laterais escamoteÁveis,

dreno para saÍda de Água; ideal para armazenagem de alimentos e bebidas; utilizado

tambÉm para transportes de vacinas e ÓrgÃos; sistema endurance para maior proteÇÃo

tÉrmica, na cor branca com azul e de fÁcil limpeza. O motivo da desclassificação foi:

PREÇO ACIMA DA MÉDIA MESMO APOS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:07:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (19) - CAIXA

COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para
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transporte, revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de

seguranca; produzido de acordo com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: PREÇO

ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:09:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (59) - IODO

POLIVIDONA 10% TOPICO 1000ML princÍpio ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de

amplo espectro para pele e mucosa; sujeito a notificaÇÃo simplificada na anvisa. O motivo

da desclassificação foi: VALOR ARREMATADO ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:11:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (108) -

TERMOMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA MAX E MIN com sensor externo e alarme

incoterm (termometro clinico). O motivo da desclassificação foi: VALOR ARREMATADO

ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:12:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (117) - ÁLCOOL

ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico.

registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml.

embalado conforme normas da anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ARREMATADO ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:49:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:52:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (18) - BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE/FRIO TAM
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MEDIO nÃo congela, flexivel, leve e prÁtica, nÃo tÓxica, reutilizÁvel, pode ser aquecida em

Água quente ou no microondas e mantida no freezer ou congelador; composiÇÃo: filme:

camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa; gel:

polÍmero venÍlico, tea, conservante e agente anticongelante, peso 410g. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:53:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:54:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao cru

fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva

que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade

no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de

crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e

enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades

esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em

repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e

sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:55:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao cru

fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva

que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade

no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de
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crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e

enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades

esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em

repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e

sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:57:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL

COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo

com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

ms. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 11/05/2021, às 16:58:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM

PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 12:46:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA DESCARTAVEL

corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo

provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando

externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas,

resistentes aos processos de manuseios; fechada adequadamente capaz de manter sua

integridade. procedÊncia nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com

abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa.

(amostra tecnica). O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS

DE HABILITAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:06:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
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MEDICAMENTOS LTDA, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA, MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:17:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO 1000ML princÍpio

ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e mucosa; sujeito a

notificaÇÃo simplificada na anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:32:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (3) - AGULHA

13X4,5MM HIPODERMICA DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em

plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de

etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios;

fechada adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro

e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:35:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (4) - AGULHA

40X12 18G1 HIPODERMICA DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo

em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de

etileno, embalada individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios.

fechada adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro

e comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE
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PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:36:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (13) - ATADURA

DE CREPOM 10 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular

com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13

fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral

sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em

aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na

prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e

aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento

(esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/

12 und. com registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:37:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (14) - ATADURA

DE CREPOM 8 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular

com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13

fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral

sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em

aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na

prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e

aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento

(esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/

12 und. com registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MEDIA, MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:39:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:40:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO -  desclassi f icou o fornecedor -  BUTERI COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA

10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com resina
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acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, Óxido

de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos ,

como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no ms. O motivo

da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 12/05/2021, às 16:43:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70%

EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 12:24:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios; fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade. procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 12:30:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRODUTOS CIRU, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.
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    No dia 13/05/2021, às 12:31:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRODUTOS CIRU, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 %

algodao cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm²

nao abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 12:32:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (42) -

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico,

composto de tecido 100% algodÃo com resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada

massa adesiva a base de borracha natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de

excelente flexibilidade, indicado para diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras,

sondas, drenos, cateteres. registro no ms. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA

DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 13:21:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTO PARA SAUDE, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao cru

fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva

que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade

no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de

crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e

enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades

esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em

repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e

sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA, MESMO  APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 13:21:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE
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PRODUTO PARA SAUDE, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao cru

fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva

que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade

no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de

crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e

enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades

esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em

repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e

sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA, MESMO  APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 13:24:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - JCP COMERCIAL DESKART LTDA, no

lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso

hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada.

apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa. O motivo da desclassificação

foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA, MESMO  APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 13:49:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - JCP COMERCIAL DESKART LTDA, no

lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de

poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia

com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com

acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia

compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de

curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 10 cm de

largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de

comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural

do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 13:49:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - JCP COMERCIAL DESKART LTDA, no

lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao cru fios de alta torcao 8% de

poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere alta resistencia

com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido logitudinal e com

acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom utilizadas na terapia

compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de

curativos e na prevencao de contusoes em atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura
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e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento

(esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/

12 und. com registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 14:06:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao cru fios de alta

torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere

alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido

logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom

utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e

enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades

esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em

repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e

sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 14:07:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao cru fios de alta

torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao abrasiva que confere

alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante elasticidade no sentido

logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as ataduras de crepom

utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como imobilizacoes e

enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em atividades

esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em

repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem desfiamento e

sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 16:30:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.
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    No dia 13/05/2021, às 16:59:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA DESCARTAVEL

corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo

provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando

externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas,

resistentes aos processos de manuseios; fechada adequadamente capaz de manter sua

integridade. procedÊncia nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com

abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa.

(amostra tecnica). O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 17:01:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 17:03:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO -  desclassi f icou o fornecedor -  BUTERI COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao

cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao

abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.
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    No dia 13/05/2021, às 17:04:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao

cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao

abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 17:05:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES

DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento interno que evita

perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853.

O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 17:06:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM

X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com resina acrÍlica

impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, Óxido de

zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos ,

como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no ms. O motivo

da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 17:08:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO 1000ML princÍpio

ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e mucosa; sujeito a

notificaÇÃo simplificada na anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 17:09:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE
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OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA

MAX E MIN com sensor externo e alarme incoterm (termometro clinico). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 13/05/2021, às 17:10:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO)

aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 14/05/2021, às 14:48:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISMATH DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS MEDICOS HOSPITA, no lote (20) -  CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 14/05/2021, às 14:56:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (59) - IODO POLIVIDONA 10% TOPICO 1000ML princÍpio

ativo: polivinilpirrolidona iodo anti-sÉptico de amplo espectro para pele e mucosa; sujeito a

notificaÇÃo simplificada na anvisa. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA NAO

ANEXOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL.

 

    No dia 14/05/2021, às 14:57:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (108) - TERMOMETRO DIGITAL COM

TEMPERATURA MAX E MIN com sensor externo e alarme incoterm (termometro clinico). O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 14/05/2021, às 15:20:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (20) - CAIXA

COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para

transporte, revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de
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seguranca; produzido de acordo com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 14/05/2021, às 15:23:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (4) - AGULHA 40X12 18G1 HIPODERMICA

DESCARTAVEL corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para

facilitar a identificaÇÃo provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada

individualmente constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

reembalada em cx c/ 100 peÇas, resistentes aos processos de manuseios. fechada

adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional. diametro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa. (amostra tecnica). O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 14/05/2021, às 15:24:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (13) - ATADURA DE CREPOM 10 CM 100 % algodao

cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao

abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem

desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 14/05/2021, às 15:24:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO -  desclassi f icou o fornecedor -  BUTERI COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (14) - ATADURA DE CREPOM 8 CM 100 % algodao

cru fios de alta torcao 8% de poliamida trama regular com no minimo 13 fios/cm² nao

abrasiva que confere alta resistencia com densidade de 13 fios/cm² possuindo bastante

elasticidade no sentido logitudinal e com acabamento lateral sem fios soltos indicacao: as

ataduras de crepom utilizadas na terapia compressiva em aplicacoes ortopedicas como

imobilizacoes e enfaixamentos na fixacao de curativos e na prevencao de contusoes em

atividades esportivas tamanhos: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de

comprimento (em repouso) ou 4,50 m de comprimento (esticada) acabamento na lateral sem
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desfiamento e sem fios soltos cor natural do fio - pct c/ 12 und. com registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 14/05/2021, às 15:25:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES,  no  l o t e  ( 19 )  -  CA IXA  COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte,

revestimento interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca;

produzido de acordo com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 14/05/2021, às 15:31:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (10) - ALGODAO HIDROFILO 500G em

camadas continuas em forma de rolo, provido de paple apropriado em toda sua extensao.

aspecto homogeneo e macio, boa absorcao, ausencia de grumos ou impurezas, cor branca,

puro e absorvente 100% algodao. embalagem individual de 500g. O motivo da

desclassificação foi: A PEDIDO DA LICITANTE COTOU EQUIVOCADAMENTE O LOTE.

 

    No dia 17/05/2021, às 12:34:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 17/05/2021, às 12:38:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES

DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento interno que evita

perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853.

O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇAO

DE PREÇOS.

 

    No dia 17/05/2021, às 17:18:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (19) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES

DE 13L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento interno que evita
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perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853.

O motivo da desclassificação foi: NÃO ANEXOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL VIA SISTEMA.

 

    No dia 18/05/2021, às 10:48:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES,  no  l o t e  ( 20 )  -  CA IXA  COLETORA PARA

PERFUROCORTANTES DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento

interno que evita perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo

com nbr 13853. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 18/05/2021, às 11:22:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO)

aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 18/05/2021, às 11:43:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS LTDA, no lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM 01L com

registro do responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3 anos a partir

da data de fabricaÇÃo. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou o Autorização de

funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da distribuidora, ou

em caso de venda direta, da fábrica, somente para os produtos médicos; Cópia da Certidão

de Regularidade Técnica do responsável técnico da distribuidora, ou em caso de venda

direta, da fábrica. item 16.4.4 �B� E �D.

 

    No dia 18/05/2021, às 11:44:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS

EIRELI, no lote (8) - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM 01L com registro do

responsÁvel quÍmico, registrado no inmetro; validade mÍnima de 3 anos a partir da data de

fabricaÇÃo. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU ANEXOS DE

HABILITAÇÃO ANEXADA VIA SISTEMA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS

INCIAL.

 

    No dia 18/05/2021, às 11:51:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO
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EIRELI, no lote (15) - AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA

material: 100% polipropileno;descartável;atóxico e hipoalergenico;não estéril;cor:

branco;gramatura: acima de 25 gr;com punho de látex;amarrado por tiras. O motivo da

desclassificação foi: A empresa não apresentou os itens 16.4.4:

b) - Autorização de funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,

da distribuidora, ou em caso de venda direta, da fábrica, somente para os produtos médicos;

c) - Para os produtos médicos a empresa deverá apresentar Certificado de Registro do

produto, emitido pela ANVISA - vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da

publicação do Diário da União relativamente ao registro do produto. Caso o prazo de

validade esteja vencido deverá ser apresentado Certificado de Regitro ou cópia da

publicação no Diário Oficial da União, acompanhado do pedido de revalidação "FP 1 E FP2",

datada do semestre anterior ao do vencimento;

d) - Cópia da Certidão de Regularidade Técnica do responsável técnico da distribuidora, ou

em caso de venda direta, da fábrica.

 

    No dia 18/05/2021, às 11:53:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS LTDA, no lote (16) - BANDEJA 30 X 20 X 04CM produto confeccionado em aço

inoxidável aisi-420. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou o Autorização de

funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da distribuidora, ou

em caso de venda direta, da fábrica, somente para os produtos médicos; Cópia da Certidão

de Regularidade Técnica do responsável técnico da distribuidora, ou em caso de venda

direta, da fábrica. item 16.4.4 B E D do edital.

 

    No dia 18/05/2021, às 12:02:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM

X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com resina acrÍlica

impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, Óxido de

zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos ,

como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no ms. O motivo

da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 18/05/2021, às 12:06:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME, no

lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de

material plÁstico transparente e com bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador

(borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e

transmissÃo luminosa; registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: NÃO
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APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO VIA SISTEMA, JUNTAMENTE COM A

PROPOSTA INICIAL VIA SISTEMA.

 

    No dia 18/05/2021, às 12:08:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (47) - ESTETOSCOPIO DUPLO - estetoscópio para

paciente adulto;- com auscultador em aço inox (material leve e resistente);- acabamento

escovado;- hastes ajustáveis para obter a tensão desejada;- com ângulo de 15° permite

melhor ergonomia;- deve possuir um par de olivas extra, rosqueáveis;- diafragma e anel não

frio proporcionando maior conforto ao paciente;- deve apresentar registro anvisa;- garantia

mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. O motivo da desclassificação foi: NÃO

APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA

INICIAL VIA SISTEMA.

 

    No dia 18/05/2021, às 12:10:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes

que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 14:33:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (3) - AGULHA 13X4,5MM HIPODERMICA DESCARTAVEL

corpo em aÇo inoxidÁvel biselado, canhÃo em plÁstico colorido para facilitar a identificaÇÃo

provida de protetor, esterilizada a Óxido de etileno, embalada individualmente constando

externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, reembalada em cx c/ 100 peÇas,

resistentes aos processos de manuseios; fechada adequadamente capaz de manter sua

integridade. procedÊncia nacional. diametro e comprimento de canula de acordo com

abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa.

(amostra tecnica). O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 14:33:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES
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DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento interno que evita

perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853.

O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 15:04:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X

100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 15:15:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (99) - SONDA

FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 20 fabricada em lÁtex de borracha 100%

natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil

insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e

eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo

durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo

de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 15:17:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (103) - SONDA

URETAL Nº 10 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie

rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01

orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa;

esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 15:18:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (104) - SONDA

URETAL Nº 12 possui tubo em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie

rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01

orifÍcio; conector perfeitamente adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa;

15/07/2021 Página 214 de 244



esterilizado a Óxido de etileno e embalagem individual; registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 15:19:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 15:22:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO)

aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 15:25:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL -

EIRELI, no lote (68) - LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM M com pÓ

bioabsorvÍvel, nÃo estÉril, anatÔmica; aprovada pelo ministÉrio da saÚde; registro anvisa;

caixa dispensadora com 100 unid. O motivo da desclassificação foi: COTAÇÃO

EQUIVOCADA, COTOU O PRODUTO COMO SENDO MASCARA.

 

    No dia 19/05/2021, às 15:27:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISMATH DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS MEDICOS HOSPITA, no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM

CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com

resina acrÍlica impermeabilizante. nele e aplicada massa adesiva a base de borracha

natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para

diversos usos , como a fixacao de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no

ms. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 16:17:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (20) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES

DE 7L em papelao, possui alca dupla para transporte, revestimento interno que evita

perfuracao e vazamentos; contra-trava de seguranca; produzido de acordo com nbr 13853.
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O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 16:19:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME,

no lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e

antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com resina acrÍlica impermeabilizante. nele

e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de

rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos , como a fixacao de

curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no ms. O motivo da desclassificação

foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 16:23:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME,

no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso

hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada.

apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa. O motivo da desclassificação

foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 16:32:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (29) - CLOREXIDINA DEGERMATE - 100ML. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 19/05/2021, às 16:33:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM

MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com bordas arredondadas;

atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo

uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na anvisa. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 08:06:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (5) - AGULHA

HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado,

canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa,

esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados

de identificaÇÃo e procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada

15/07/2021 Página 216 de 244



adequadamente capaz de manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e

comprimento de canula de acordo com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas

estereis para uso unico, registrada na anvisa, reembalada em caixa com 100 unid. O motivo

da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 08:07:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (33) - CUBA

ASEPSIA 220ML. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 08:08:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (38) -

DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para

limpeza de artigos médicos hospitalares composto por no mínimo 4 enzimas. detergente não

iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou

aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca

formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. o valor da

proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo

constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. o produto deve

ser registrado na anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. galão 5

litros. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 08:10:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (51) - FITA

ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base

de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de

zincoe resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal

para o fechamento de pacotes que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador

de esterilizaÇÃo, pois possui listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas

ÁesterilizaÇÃo, mudam sua coloraÇÃo de branco para preto. O motivo da desclassificação

foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 08:14:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (74) - PAPEL

GRAU CIRURGICO 15CM X 100M para acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares

para esterilizaÇÃo pelo vapor Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de

polipropileno, verso em papel grau cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora

tÉrmica, com indicador quÍmico para vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina,
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apresentar laudo referente a mbr 1499, laudo bfe e vfe. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 08:16:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (92) - SERINGA

FEITA EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE 3 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada

individualmente; possui bico especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas

marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se

desprende por possuir anel de retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias;

seringa plÁstica, esterilizada por Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau

cirÚrgico de fÁcil abertura; registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se

embalagem inviolada. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 09:41:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME, no

lote (42) - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M impermeavel e

antialÉrgico, composto de tecido 100% algodÃo com resina acrÍlica impermeabilizante. nele

e aplicada massa adesiva a base de borracha natural, Óxido de zinco e resina. fÁcil de

rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos , como a fixacao de

curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. registro no ms. O motivo da desclassificação

foi: NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTAMENNTE COM A

PROPOSTA INICIAL VIA SISTEMA.

 

    No dia 20/05/2021, às 09:53:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME,

no lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:03:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE

BANDEIRAS EIRELI, no lote (92) - SERINGA FEITA EM PLASTICO ATOXICO

CAPACIDADE 3 ML apirogÊnico, esterilizada e embalada individualmente; possui bico

especial tipo cateter melhor leitura de dosagens, pois suas marcaÇÕes (em riscas) sÃo finas

e bem impressas; Êmbolo no final da seringa nÃo se desprende por possuir anel de

retenÇÃo, evitando acidentes e perdas de substÂncias; seringa plÁstica, esterilizada por

Óxido de etileno; embaladas individualmente em papel grau cirÚrgico de fÁcil abertura;

registro no ministÉrio da saÚde: prazo de validade: 5 anos, se embalagem inviolada. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.
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    No dia 20/05/2021, às 10:04:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:06:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (99) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E

ESTERIL DE 2 VIAS Nº 20 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com

ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio

distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de

insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua

utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa

coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:08:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO

DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com

bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente

confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na

anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:09:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

19X30 confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas

faces, massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face,

uma fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes
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que serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui

listras diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:10:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:11:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo

em pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:36:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (103) - SONDA URETAL Nº 10 possui tubo em

pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:37:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo em

pvc atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente
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adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:38:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8. O

motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:40:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (29) - CLOREXIDINA DEGERMATE - 100ML.

O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO

DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:41:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (45) - ESPECULO

GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico

transparente e com bordas arredondadas; atÓxico, com parafuso regulador (borboleta)

acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo uma excelente transparÊncia e transmissÃo

luminosa; registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA

MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 20/05/2021, às 10:43:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (5) -  AGULHA HIPODERMICA

DESCARTAVEL 20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico

colorido, provida de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de

etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e

procedÊncia, resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de

manter sua integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo

com abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na

anvisa, reembalada em caixa com 100 unid. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:19:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (45) - ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL

TAM MEDIO modelo collins, de material plÁstico transparente e com bordas arredondadas;
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atÓxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortÁvel, permitindo

uma excelente transparÊncia e transmissÃo luminosa; registro na anvisa. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:20:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30

confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas faces,

massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face, uma

fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes que

serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui listras

diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:22:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL

20X5,5MM corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida

de protetor para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada

individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua

integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo com

abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa,

reembalada em caixa com 100 unid. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:23:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:24:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5

LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto

por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou
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automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma

concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a

diluição do produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do

produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de

novembro de 2012. galão 5 litros. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:25:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M para

acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCUAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:27:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2

VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal

atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e

diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz

que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector

universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem

atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:27:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (99) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2

VIAS Nº 20 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal

atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e

diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz

que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector

universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem

atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE

PREÇOS.

15/07/2021 Página 223 de 244



 

    No dia 21/05/2021, às 14:29:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo em pvc

atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 14:31:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCUAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 16:29:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (33) - CUBA ASEPSIA 220ML. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 16:34:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (5) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5MM

corpo em aÇo inoxidÁvel, bisel trifacetado, canhÃo em plÁstico colorido, provida de protetor

para melhor acoplamento da seringa, esterilizada a oxido de etileno, embalada

individualmente, constando externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia,

resistente aos processos de manuseio; fechada adequadamente capaz de manter sua

integridade; procedÊncia nacional; diÂmetro e comprimento de canula de acordo com

abnt/nbr iso 7864 para agulhas hipodermicas estereis para uso unico, registrada na anvisa,

reembalada em caixa com 100 unid. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 16:36:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M para

acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para
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vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 16:38:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo em pvc

atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 21/05/2021, às 16:39:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 25/05/2021, às 14:41:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MUNDIAL CR COMERCIO DE

COSMETICOS LTDA, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO)

aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. O motivo da desclassificação foi: VALOR ARREMATADO DE R$ 90.000,00,

VALOR MÉDIO DE R$ 34.639,00, A EMPRESA FOI CONVOCADA DIA 19/05/2021 PARA

NEGOCIAÇÃO MAIS NÃO RESPONDEU VIA SISTEMA E  O TELEFONE INFORMADO VIA

SISTEMA NÃO ATENDE AS LIGAÇÕES.

 

    No dia 25/05/2021, às 14:45:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO,

GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares

composto por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro,

biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de

limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor

agressivo na forma concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa

de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. galão 5 litros. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE
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PREÇOS.

 

    No dia 25/05/2021, às 14:45:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5

LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto

por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma

concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a

diluição do produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do

produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de

novembro de 2012. galão 5 litros. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL VIA

SISTEMA.

 

    No dia 25/05/2021, às 14:52:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO -  desclassi f icou o fornecedor -  BUTERI COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30

confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas faces,

massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face, uma

fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes que

serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui listras

diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 25/05/2021, às 15:45:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISMATH DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS MEDICOS HOSPITA, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30

confeccionada com dorso de papel crepado Á base de celulose, em uma de suas faces,

massa adesiva Á base de borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face, uma

fina camada impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes que

serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui listras

diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 25/05/2021, às 15:46:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES

15/07/2021 Página 226 de 244



S/A, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5 LITROS detergente poli-

enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por no mínimo 4

enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, para ser utilizado em

temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de

ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou

diluída. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do

produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em

ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro

de 2012. galão 5 litros. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 25/05/2021, às 15:54:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (98) - SONDA

FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2 VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex de borracha 100%

natural siliconizada, com ponta distal atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil

insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e

eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo

durante sua utilizaÇÃo; conector universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo

de bolsa coletora; embalagem atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da

saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 25/05/2021, às 15:55:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO -  desclassi f icou o fornecedor -  BUTERI COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo em pvc

atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 25/05/2021, às 16:15:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES

S/A, no lote (51) - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30 confeccionada com dorso de

papel crepado Á base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva Á base de

borracha natural,oxido de zincoe resinas e, na outra face, uma fina camada

impermeabilizante de resina acrÍlica. ideal para o fechamento de pacotes que

serÃoesterilizados em autoclave, funciona com indicador de esterilizaÇÃo, pois possui listras

diagonais de tinta termo ativa que quando submetidas ÁesterilizaÇÃo, mudam sua

coloraÇÃo de branco para preto. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA
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MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 27/05/2021, às 13:27:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - WORLD CLEAN DISTRIB PROD E

UTENS HIGIENE LIMPEZA L, no lote (38) - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5

LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto

por no mínimo 4 enzimas. detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, para

ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou

automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma

concentrada ou diluída. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a

diluição do produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do

produto em ml/l. o produto deve ser registrado na anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de

novembro de 2012. galão 5 litros. O motivo da desclassificação foi: VALOR ARREMATADO

DE R$ 5.000,00 MUITO SUPERIOR AO VALOR MÉDIO DE R$ R$  976,60. A PREGOEIRA

CONVOCOU A EMPRESA PARA CONTRAPROPOSTA DIA 25/05/2021, A EMPRESA NÃO

RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO E O TELEFONE CADASTRADO NO SISTEMA NÃO

ATENDE AS LIGAÇÕES.

 

    No dia 27/05/2021, às 13:30:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (74) - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M para

acondicionamento de artigos mÉdico-hospitalares para esterilizaÇÃo pelo vapor

Úmido,frente em filme termoplÁstico bi-laminado de polipropileno, verso em papel grau

cirÚrgico 60 g/m2, selagem por mÁquina seladora tÉrmica, com indicador quÍmico para

vapor com mudanÇa de cor,apresentaÇÃo em bobina, apresentar laudo referente a mbr

1499, laudo bfe e vfe. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 27/05/2021, às 13:31:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (98) - SONDA FOLEY SILICONIZADA E ESTERIL DE 2

VIAS Nº 18 fabricada em lÁtex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal

atraumÁtica.balÃo resistente a alta pressÃo e de fÁcil insuflaÇÃo; com orifÍcio distal e

diÁmetro interno liso, propiciando drenagem rÁpida e eficiente; vÁlvula de insuflaÇÃo eficaz

que assegura o enchimento e esvaziamento do balÃo durante sua utilizaÇÃo; conector

universal que permite perfeita adaptaÇÃo em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem

atÓxica, esterilizada por raio gama. registro no ministerio da saude. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA, MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.
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    No dia 27/05/2021, às 13:39:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM

EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (102) - SONDA PARA GASTROSTOMIA Nº 20 FR

COM BALAO fabricado em 100% silicone; tres vias, linha radiopaca; capacidade do balao

entre 7 e 20 ml; conector enteral em y; graduada; ponta arredondada; disco de fixaÇao

movel externo. O motivo da desclassificação foi: VALOR ARREMATADO PELA EMPRESA

FOI R$ 6.000,00 MUITO SUPERIOR AO VALOR DA MÉDIA DE R$ 38,70. A PREGOEIRA

CONVOCOU A EMPRESA DIA 06/05/2021 PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, SEM

RESPOSTA DA EMPRESA. O CONTATO TELEFÔNICO CADASTRADO VIA SISTEMA

NÃO ATENDE AS LIGAÇÕES.

 

    No dia 27/05/2021, às 15:01:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (103) - SONDA URETAL Nº 10 possui tubo em pvc

atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 31/05/2021, às 14:30:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (89) - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL ADULTO 01ML

com agulha 4,5 x 13 para insulina; registro no ministÉrio da saude; - caixa com 100 unid. O

motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO VIA

SISTEMA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL.

 

    No dia 31/05/2021, às 14:34:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (104) - SONDA URETAL Nº 12 possui tubo em pvc

atÓxico, flexÍvel transparente e uma superfÍcie rigorosamente lisa, com uma ponta

arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifÍcio; conector perfeitamente

adaptÁvel a seringas no lado distal do tubo com tampa; esterilizado a Óxido de etileno e

embalagem individual; registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 31/05/2021, às 14:35:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (106) - SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE
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PREÇOS.

 

    No dia 31/05/2021, às 14:39:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (117) - ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO)

aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como

medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas

da anvisa. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA NÃO APRESENTOU

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO VIA SISTEMA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA

INCIIAL.

 

    No dia 31/05/2021, às 16:18:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (58) - INDICADOR BIOLOGICO de leitura rapida, com

tempo de leitura final em 24 horas para monitoramento dos processos de esterilizaÇÃo em

autoclaves a vapor; a empresa fornecedora deverÁ enviar em forma de comodato no mÍnimo

06 incubadoras para realizaÇÃo do teste. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA

APRESENTOU EMAIL DO REPRESENTANTE INFORMANDO QUE NÃO TRABALHA

MAIS EM COMODATA E NA DESCRIÇÃO DO ITEN PEDE 06 INCUBADORES PARA

REALIZAÇÃO DE TESTE.

 

    No dia 31/05/2021, às 16:27:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 215X30M

RETICULADO para uso em eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch 3000;

rolo com 30 metros. O motivo da desclassificação foi: Ao realizar Consulta Consolidada de

Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, CONSTA punição. A pregoeira pelo

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no item  16.3. Constatada a existência

de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

 

    No dia 31/05/2021, às 17:17:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO,

MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo,

funcao maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com

ponteira em aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a

escala maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme

sonoro quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset;

escala interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc;

resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade
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rbc/inmetro. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA COTOU EQUIVOCADAMENTE

O LOTE.

 

    No dia 31/05/2021, às 17:18:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO, MAXIMA E

MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo, funcao

maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com ponteira em

aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a escala

maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme sonoro

quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset; escala

interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc; resolucao:

0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade rbc/inmetro. O motivo

da desclassificação foi: A EMPRESA NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO VIA SISTEMA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL.

 

    No dia 01/06/2021, às 12:55:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (107) -

TERMOMETRO DE MOMENTO, MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR

termometro digital interno e externo, funcao maxima e minima com cabo extensor de

aproximadamente 1,8m; sensor com ponteira em aco inox; fabricado em plastico abs;

display dividido em 2 partes para medir a escala maxima/minima/momento interna e externa

com no minimo tres digitos; alarme sonoro quando ultrapassados os limites configurados

programaveis; funcao ºc/ºf; reset; escala interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa

aproximada: -50ºc a +70ºc; resolucao: 0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao

com rastreabilidade rbc/inmetro. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA

MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 01/06/2021, às 12:57:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (107) - TERMOMETRO DE MOMENTO, MAXIMA E

MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR termometro digital interno e externo, funcao

maxima e minima com cabo extensor de aproximadamente 1,8m; sensor com ponteira em

aco inox; fabricado em plastico abs; display dividido em 2 partes para medir a escala

maxima/minima/momento interna e externa com no minimo tres digitos; alarme sonoro

quando ultrapassados os limites configurados programaveis; funcao ºc/ºf; reset; escala

interna aproximada: -10ºc +50ºc; escala externa aproximada: -50ºc a +70ºc; resolucao:

0,1°c; alimentacao: pilha. certificado de calibracao com rastreabilidade rbc/inmetro. O motivo

da desclassificação foi: Ao realizar Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de

Contas da União, CONSTA punição. A pregoeira pelo princípio da vinculação ao instrumento
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convocatório, no item 16.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o

licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

 

    No dia 02/06/2021, às 15:23:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (61) - LAMINA ESTERIL Nº 12 PARA BISTURI

descartavel, cx com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA COTOU

O ITEM DA MARCA: DESCARPACK , EM SUA PROPOSTA INCIIAL E REAJUSTADA E

APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA DA MARCA: JOÃO MED. OU SEJA NÃO

APRESNETOU O REGISTRO DO PRODUTO COTADO, CONFORME EXIGE O ITEM

16.4.4  - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 15:23:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (62) - LAMINA ESTERIL Nº 15 PARA BISTURI

descartavel, cx com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA COTOU

O ITEM DA MARCA: DESCARPACK , EM SUA PROPOSTA INCIIAL E REAJUSTADA E

APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA DA MARCA: JOÃO MED. OU SEJA NÃO

APRESNETOU O REGISTRO DO PRODUTO COTADO, CONFORME EXIGE O ITEM

16.4.4  - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 15:24:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (63) - LAMINA ESTERIL Nº 21 PARA BISTURI

descartavel, cx com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA COTOU

O ITEM DA MARCA: DESCARPACK , EM SUA PROPOSTA INCIIAL E REAJUSTADA E

APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA DA MARCA: JOÃO MED. OU SEJA NÃO

APRESNETOU O REGISTRO DO PRODUTO COTADO, CONFORME EXIGE O ITEM

16.4.4  - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 15:47:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (109) -

TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL medicoes em ºc precisas e sem contato

corporal, ponteiro laser embutido, visor de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42 º c, distancia

de medicao: 5cm-8cm, funcionamento por 2 pilhas aa. O motivo da desclassificação foi: FOI

OBSERVADO QUE A EMPRESA F V P COELHO APRESENTOU PROPOSTA INICIAL

COM PRODUTO DA MARCA ROES, NO ENTANTO EM SUA PROPOSTA REAJUSTADA

APRESENTOU A MARCA MULTILASER. AO ANALISARMOS A DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO, FOI OBSERVADO QUE O REGISTRO APRESENTADO É DA MARCA

MULTILASER.OU SEJA NÃO APRESNETOU O REGISTRO DO PRODUTO COTADO,
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CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:00:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO

CORPORAL medicoes em ºc precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor

de lcd, faixa de medicao: 35,5 º c a 42 º c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento

por 2 pilhas aa. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O REGISTRO DO

PRODUTO COTADO, CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:15:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6. O motivo da

desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O REGISTRO DO PRODUTO COTADO,

CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:18:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (58) - INDICADOR BIOLOGICO de leitura

rapida, com tempo de leitura final em 24 horas para monitoramento dos processos de

esterilizaÇÃo em autoclaves a vapor; a empresa fornecedora deverÁ enviar em forma de

comodato no mÍnimo 06 incubadoras para realizaÇÃo do teste. O motivo da desclassificação

foi: ACIMA DA MEDIA, MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:21:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL

215X30M RETICULADO para uso em eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch

3000; rolo com 30 metros. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDA

MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:33:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME,

no lote (79) - PINCA CHERRON DE ACO INOX 24 CM. O motivo da desclassificação foi:

NÃO APRESENTOU O REGISTRO DO PRODUTO COTADO, CONFORME EXIGE O ITEM

16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:39:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME,

no lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha 14
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cm. registro no ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU

O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO

EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:42:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME,

no lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX com serrilha 14 cm. O motivo da

desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O REGISTRO DA ANVISA DO PRODUTO ,

CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:42:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME,

no lote (83) - PINCA UTERINA 24CM/5MM produto confeccionado em aço inoxidável. O

motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O REGISTRO DA ANVISA DO

PRODUTO , CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:44:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME,

no lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura lister 19 cm para bandagem, produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420. O motivo da desclassificação foi: NÃO

APRESENTOU O REGISTRO DA ANVISA DO PRODUTO , CONFORME EXIGE O ITEM

16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:45:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME,

no lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6. O motivo da desclassificação foi: NÃO

APRESENTOU O REGISTRO DA ANVISA DO PRODUTO , CONFORME EXIGE O ITEM

16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME,

no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA produto confeccionado em aço

inoxidável. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O REGISTRO DA

ANVISA DO PRODUTO , CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:49:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (34) - CUBA RIM INOX 26X12X 6. O motivo da

desclassificação foi: Ao realizar Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de

Contas da União, CONSTA punição. A pregoeira pelo princípio da vinculação ao instrumento
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convocatório, no item 16.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o

licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:49:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA produto

confeccionado em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Ao realizar Consulta

Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, CONSTA punição. A

pregoeira pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no item 16.3.

Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de

condição de participação.

 

    No dia 02/06/2021, às 16:51:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (58) - INDICADOR

BIOLOGICO de leitura rapida, com tempo de leitura final em 24 horas para monitoramento

dos processos de esterilizaÇÃo em autoclaves a vapor; a empresa fornecedora deverÁ

enviar em forma de comodato no mÍnimo 06 incubadoras para realizaÇÃo do teste. O motivo

da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 02/06/2021, às 17:04:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (81) - PINCA

KELLY CURVA DE ACO INOX COM SERRILHA 14CM com serrilha 14 cm. registro no

ministerio da saude. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 02/06/2021, às 17:05:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO INOX COM

SERRILHA 14CM com serrilha 14 cm. registro no ministerio da saude. O motivo da

desclassificação foi: Ao realizar Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de

Contas da União, CONSTA punição. A pregoeira pelo princípio da vinculação ao instrumento

convocatório, no item 16.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o

licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

 

    No dia 02/06/2021, às 17:06:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (82) - PINCA

KELLY RETA DE ACO INOX com serrilha 14 cm. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.
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    No dia 02/06/2021, às 17:07:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX com serrilha 14

cm. O motivo da desclassificação foi: Ao realizar Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

do Tribunal de Contas da União, CONSTA punição. A pregoeira pelo princípio da vinculação

ao instrumento convocatório, no item 16.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira

reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

 

    No dia 02/06/2021, às 17:08:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (83) - PINCA

UTERINA 24CM/5MM produto confeccionado em aço inoxidável. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 02/06/2021, às 17:09:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (112) - TESOURA

LISTER 19CM tesoura lister 19 cm para bandagem, produto confeccionado em aço

inoxidável aisi-420. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 02/06/2021, às 17:10:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura lister 19 cm para

bandagem, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. O motivo da desclassificação

foi: Ao realizar Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União,

CONSTA punição. A pregoeira pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no

item 16.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por

falta de condição de participação.

 

    No dia 02/06/2021, às 17:12:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (113) - TESOURA

SPENCER 12CM RETA produto confeccionado em aço inoxidável. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 04/06/2021, às 13:08:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (73) - PAPEL ECG TERMOSENSIVEL

215X30M RETICULADO para uso em eletrocardiogrÁfos da marca bionet como  cardiotouch

3000; rolo com 30 metros. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA,
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MESM0 APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 04/06/2021, às 15:05:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (81) - PINCA KELLY CURVA DE ACO INOX

COM SERRILHA 14CM com serrilha 14 cm. registro no ministerio da saude. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 04/06/2021, às 15:06:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (82) - PINCA KELLY RETA DE ACO INOX

com serrilha 14 cm. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O REGISTRO

DO PRODUTO NA ANVISA, CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO EDITAL.

 

    No dia 04/06/2021, às 15:06:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (83) - PINCA UTERINA 24CM/5MM produto

confeccionado em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, CONFORME EXIGE O ITEM 16.4.4 - C DO

EDITAL.

 

    No dia 04/06/2021, às 15:08:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (112) - TESOURA LISTER 19CM tesoura lister

19 cm para bandagem, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 04/06/2021, às 15:09:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA

produto confeccionado em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA

DA MÉDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 09/06/2021, às 11:10:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL

medicoes em ºc precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor de lcd, faixa

de medicao: 35,5 º c a 42 º c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento por 2 pilhas

15/07/2021 Página 237 de 244



aa. O motivo da desclassificação foi: PREÇO ACIMA DA MÉDIA MESMO APÓS

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 09/06/2021, às 11:12:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (109) - TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL

medicoes em ºc precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor de lcd, faixa

de medicao: 35,5 º c a 42 º c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento por 2 pilhas

aa. O motivo da desclassificação foi: Ao realizar Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

do Tribunal de Contas da União, CONSTA punição. A pregoeira pelo princípio da vinculação

ao instrumento convocatório, no item 16.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira

reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

 

    No dia 23/06/2021, às 17:05:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da

desclassificação foi: AMOSTRA REPROVADA PELO SETOR TECNICO, CONFORME

RELATÓRIO ANEXO VIA SISTEMA.

 

    No dia 23/06/2021, às 17:06:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (37) -

DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de

superfícies hospitalares, pisos e paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a

base de cloreto de didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da

proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo

constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. O motivo da

desclassificação foi: AMOSTRA REPROVADA PELO SETOR TECNICO, CONFORME

RELATÓRIO ANEXO VIA SISTEMA.

 

    No dia 23/06/2021, às 17:07:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIREL, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO

05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e paredes, equipamentos

e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de didecildimetilamônio ou quaternário de

amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a

diluição do produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e diluição do

produto em ml/l. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE
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HABILITAÇÃO ANEXADO VIA SISTEMA, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE

PREÇOS.

 

    No dia 23/06/2021, às 17:08:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO 91X91CM

400G registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: AMOSTRA REPROVADA PELO

SETOR TECNICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO VIA SISTEMA.

 

    No dia 23/06/2021, às 17:10:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (56) - GAZE HIDROFILA EM ROLO 91X91CM 400G

registro na anvisa. O motivo da desclassificação foi: Ao realizar Consulta Consolidada de

Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, CONSTA punição. A pregoeira pelo

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no item 16.3. Constatada a existência

de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

 

    No dia 23/06/2021, às 17:11:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM

VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e

apirogênica; 02 camadas de meltbonded � filtro protetor; camada externa de spunbonded

azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada

intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para

apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho. O motivo da

desclassificação foi: AMOSTRA REPROVADA PELO SETOR TECNICO, CONFORME

RELATÓRIO ANEXO VIA SISTEMA.

 

    No dia 24/06/2021, às 12:54:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRODUTOS CIRU, no lote (71) - MASCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM

VALVULA semelhante ao padrão americano n95; fabricada em não-tecido; atóxica e

apirogênica; 02 camadas de meltbonded � filtro protetor; camada externa de spunbonded

azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded, camada

intermediária de feltro, clipe de material flexível sem memória; com tiras de elástico para

apoio na nuca; embalagem individual; aprovada pelo ministério do trabalho. O motivo da

desclassificação foi: Não apresentou Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas

Jurídicas - CNPJ, item 16.4.2 "a";  Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de Certidão expedida pela Caixa

Econômica Federal, devidamente atualizada 16.4.2 " e " e 
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Autorização de funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da

distribuidora, ou em caso de venda direta, da fábrica, somente para os produtos médicos

item 16.4.4 "b".

 

    No dia 01/07/2021, às 11:41:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (31) -

COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e

oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de

impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa;

pacotes de 500unid. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA MESMO

APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 01/07/2021, às 13:31:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - JCP COMERCIAL DESKART LTDA, no

lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao;

cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa capacidade de absorÇÃo;

isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo deixando fios soltos; registrado

na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA

MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 01/07/2021, às 13:58:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRODUTOS CIRU, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 01/07/2021, às 17:00:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COFARMINAS COMERCIO DE

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA

75X75CM 13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada)

macias; boa capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da

compressa nÃo deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:26:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
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MEDICAMENTOS LTDA, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13

FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa

capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo

deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da desclassificação

foi: EMPRESA CONVOCADA PARA NEGOCIAÇÃO DIA 01/07/2021-17:00:49, ATÉ O

MOMENTO NÃO HOUVE RETORNO. VALOR ACIMA DA MÉDIA.

 

    No dia 05/07/2021, às 14:52:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13

FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa

capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo

deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da desclassificação

foi: CONTRAPROPOSTA ENVIADA DIA 02/07/2021-14:27:40 E ATÉ O MOMENTO NÃO

HOUVE RETORNO. VALOR ACIMA DA MEDIA.

 

    No dia 06/07/2021, às 16:02:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES, no lote (37) -  DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. O motivo da desclassificação foi: A

amostra não atende ao descritivo, pois não possui em sua composição as substâncias

exigidas no Edital, como cloreto de didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e

biguanida.

 

    No dia 06/07/2021, às 16:13:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO -  desclassi f icou o fornecedor -  BUTERI COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM

13 FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa

capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo

deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da desclassificação

foi: EMPRESA CONVOCADA DIA 05/07/2021-14:53:03 E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO

RESPONDEU A CONTRAPROPOPOSTA. VALOR ACIMA DA MÉDIA.

 

    No dia 07/07/2021, às 12:09:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTO PARA SAUDE, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13
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FIOS/CM 100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa

capacidade de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo

deixando fios soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da desclassificação

foi: PREÇO ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/07/2021, às 13:23:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (31) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75CM 13 FIOS/CM

100% algodao; cinco dobras e oito camadas cor branca (alvejada) macias; boa capacidade

de absorÇÃo; isenta de impurezas; dobras para dentro da compressa nÃo deixando fios

soltos; registrado na anvisa; pacotes de 500unid. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/07/2021, às 13:37:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. O motivo da desclassificação foi:

VALOER ACIMA DA MESIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 07/07/2021, às 13:58:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL -

EIRELI, no lote (113) - TESOURA SPENCER 12CM RETA produto confeccionado em aço

inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA FOI CONVOCADA DIA

04/06 /2021-15 :10 :20  E  ATE A PRESENTE DATA NAO RESPONDEU A

CONTRAPROPOSTA.  VALOR ACIMA DA MEDIA.

 

    No dia 07/07/2021, às 14:19:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - WORLD CLEAN DISTRIB PROD E

UTENS HIGIENE LIMPEZA L, no lote (37) - DETERGENTE DESINFETANTE

CONCENTRADO 05L para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e

paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos; a base de cloreto de

didecildimetilamônio ou quaternário de amônio e biguanida. o valor da proposta será julgado

proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma

única marca, modelo e diluição do produto em ml/l. O motivo da desclassificação foi: VALOR

ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS  NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.
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    No dia 14/07/2021, às 17:56:03 horas, a autoridade competente da licitação - JOAO

PAULO SCHETTINO MINETI - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

Pregoeiro da disputa

 

JOAO PAULO SCHETTINO MINETI

Autoridade Competente

 

VAUNEIDI MARIA PETERLE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
30.815.533/0001-92 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

36.770.905/0001-98 ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

05.268.903/0001-71 BELA E CHIC INDUSTRIA DE COM. DE COSM. ESPECIAIS L

18.269.125/0001-87 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

03.475.822/0001-17 BLUE OCEAN CONFECCOES LTDA

28.345.933/0001-30 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI

27.509.080/0001-61 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

22.139.078/0001-24 BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI

31.474.414/0001-86 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

29.426.310/0001-54 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

02.537.890/0001-09 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

03.951.140/0001-33 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR

04.216.957/0001-20 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

34.180.445/0001-12 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA

01.417.694/0001-20 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

19.844.928/0001-80 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA SAUDE

26.294.192/0001-80 F V P COELHO

08.666.922/0001-44 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA

21.008.058/0001-51 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP

18.252.904/0001-70 HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO I E DE PROD DE H P C

10.696.551/0001-95 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

35.997.345/0001-46 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

15.345.613/0001-38 HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME

21.589.394/0001-35 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI

11.264.563/0001-03 JABOR PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI

10.724.350/0001-54 JCP COMERCIAL DESKART LTDA

21.699.583/0001-60 KYLIMP HOSPITALAR LTDA

30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI
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36.452.002/0001-69 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA

02.305.767/0001-54 MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

23.416.036/0001-56 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

33.839.828/0001-97 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRU

35.687.208/0001-05 PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMA

11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

38.335.906/0001-30 PROVIDENCE MEDICAL LTDA

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

33.013.528/0001-54 S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL

27.763.508/0001-06 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

05.933.218/0001-12 UNION COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

20.306.488/0001-97 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

08.821.528/0001-33 WORLD CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE LIMPEZA L
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