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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Outubro de 2016, às 13:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS             , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  1743/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  44/2016, Licitação nº 35/2016 - PR, na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

O Objeto desta licitação refere-se a aquisição de Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, destinados para o Fundo Municipal da Saúde,
de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  33/2016    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica constataram que as propostas foram elaboradas de
acordo com os anexos do edital, bem como atendiam na integra no que se refere a descrição do objeto. A Comissão
de Licitação informa e mantém como classificadas a empresas abaixo relacionadas.   A Comissão declara encerrados
os trabalhos e, para constar, eu Sheila Bieger Pregoeira e membro Comissão Julgadora de Licitação, lavrei a presente
Ata, que vai assinada pelos demais membros da Comissão e pelo Licitante presente na sessão e posteriormente
encaminhada para o chefe do poder executivo para homologação, se assim for.

Item

Participante:

Especificação

6002 - Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Atadura de crepe 10 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I
medindo 10 cm de largura por 180 cm de comprimento,
confeccionada em algodão 100%, ou misto, 13 fios/cm2,
com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme,
com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de
impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos
convencionais sem alteração de suas características.
Embalagem individual resistente de modo a assegurar
proteção do produto até o momento de sua utilização e
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, método, data de fabricação
e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério
da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12
meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

UN 100,00  VNeve 0,0000 1,01    101,00   

7 Scalp n° 23  com dispositivo de segurança -Dispositivo
indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de
sangue.Descrição do dispositivo:Consiste em uma agulha
com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para
reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para
fixação ao paciente e um mecanismo de proteção
desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e
reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por
agulhas.  Não contém látex de borracha natural.
Informações sobre procedência e validade impressas na
embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou
materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12
meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra

Cx 1,00  Lamedid-Solidor-Proc0,0000 379,00    379,00   

12 Caneta lancetadora - Compatível com as  lancetas
disponíveis no mercado, botão disparador de pressão
suave, regulagem da profundidade da perfuração, de fácil
manuseio e desenho compacto. Apresentar  01 amostra

UN 10,00  G-Tech 0,0000 14,98    149,80   

13 Lanceta para caneta de glicemia - lanceta estéril,
descartável,  formato que garante um penetração na pele
de maneira mais suave e confortável, fácil adaptação em
canetas lancetadoras de diferentes marcas. Apresentar 01
amostra

Cx 5,00  SG
TECNOLOGIA

0,0000 19,00    95,00   
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Item

Participante:

Especificação

6002 - Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

15 Gaze em rolo - "tipo queijo", medindo 91 cm x 91 m, com
13 fios por cm², não estéril, confeccionada em tecido 100%
algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada,
textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofilizada, isenta
de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas,
purificadas, isenta de alvejante optico e amido, possuir pH
com intervalo entre 5,0 e 8,0, apresentar hidrofilidade
menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco,
conforme normas ABNT NBR 14.108,, acondicionada em
embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a
integridade do produto. Peso mínimo do produto 1800
gramas. Validade do produto: sessenta meses, conter nº do
lote, constando produto interno e dados externos de
identificação e procedência conforme portaria INMETRO
106/2003. Para este item os proponentes devem
apresentar os seguintes documentos: registro do produto
conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do
prazo de validade.

UN 2,00  Melhormed 0,0000 139,95    279,90   

Total do Participante --------> 1.004,70   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

6146 - DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

3 Clorexidina -solução aquosa 0,2 de clorexidine em frasco
de 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir
da data de entrega.

Frs 3,00  VIC PHARMA 0,0000 26,99    80,97   

5 Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo
de 25 mm x 10m, cor bege. Validade mínima de 12 meses
a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

UN 5,00  MISSNER 0,0000 10,74    53,70   

6 PVPI Tópico - 10% iodopolividona que equivale a 1% de
iodo ativo - solução aquosa tópica. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega

Frs 2,00  VIC PHARMA 0,0000 12,28    24,56   

8 Equipo macrogotas - indicado para infusões de soluções
parenterais estéreis em embalagem individual com papel
grau cirúrgico com filme termoplástico e selado
termicamente. Esterilizado à óxido de etileno, aprovada
pela ANVISA. Fabricado em PVC flexível, atóxico,
apirogenico, livre de látex, uso único, possui câmara de
gotejamento macrogotas, flrxivel, com respiro de ar com
filtro hidrófobo e bacteriológico, ponta perfurante com
tampa protetora, pinça rolete corta fluxo, injetor lateral - y,
conector tipo luer universal. O prazo de validade mínimo de
12 meses a partir da data da entrega. Apresentar 01
amostra

UN 100,00  TKL 0,0000 2,35    235,00   

10 Gel condutor -  gel condutor para ultrassom,
eletrocardiograma,  desenvolvido para realização do
contato entre a pele e o equipamento, com o objetivo de
acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda realizar
a condução da energia aplicada. Composto por Polímero
Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil parabeno, 2 amino,
2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada,  Ph neutro
que varia de 6,5 a 7,0.

UN 1,00  MULTIGEL 0,0000 41,69    41,69   

Total do Participante --------> 435,92   
_________________________
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Item

Participante:

Especificação

6842 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2 Cateter intravenoso periférico (jelco) 24 G - cateter
periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança .
Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno;
apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão
interna da câmara e permite a visualização do sangue no
exato momento da punção; látex free;descartável e de uso
único;  Validade de 5 anos após a data de
fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de
segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos
deacidentes com material perfurocortante; introdutor de
segurança e protetor de agulha - polipropileno,
policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com
10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem
individual resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua utilização e trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da Saúde. O
prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.

UN 10,00  JELCO 0,0000 3,80    38,00   

4 Fio de sutura de nylon 4-0 -  Não-absorvível.
Encapsulamento gradual por tecido conectivo
fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais
freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em
geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 3,0
cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a
partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra.

Cx 4,00  PROCARE 0,0000 50,40    201,60   

9 Coletor de urina - sistema fechado com filtro - embalado de
forma individual, esterilizado à oxido de etileno, atóxico,
apirogenico, com tampo do conector, conector universal,
ponto de coleta, tubo extensor de 120 cm, válvula
anti-refluxo, alça de sustentação, filtro, pinça corta-fluxo,
tira para transporte, tubo de esvaziamento e bolsa coletora.
Prazo de validade mínimo de 12 meses a partira da data da
entrega. Apresentar 01 amostra

UN 20,00  SOLIDOR 0,0000 5,99    119,80   

11 Tira reagente -Tira reagente para determinação de glicemia
composta por 06 eletrodos de ouro que aceite amostra
capilar, venosa, arterial e neonatal, que aceite apenas
mg/dl como unidade de medida. Faixa de medição de 10 a
600 mg/dl, com reação química mediada por PQQ (glicose
desidrogenase), que não reaja com PO2 (oxigenoterapia),
princípio13 de medição por antropometria, tamanho
máximo da amostra de 01 microlitro, calibrado para plasma,
tempo de leitura entre 05 segundos. Apresentar RMS e
CBPF pela Anvisa. Caixa com 50 unidades. Prazo de
validade mínimo de 12 meses a partir da data da entrega.
A empresa vencedora deverá fornecer o glicosimetro e
bateria em forma de comodato. Apresenrar 01 amostra e
bula

Cx 200,00  ONE TOUCH
JOHNSON

0,0000 35,99    7.198,00   

14 Agulha hipodérmica 13 x 4,5 -agulha hipodérmica estéril,
descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5. Corpo de
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação
perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em
plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo
luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega.
Apresentar amostra

Cx 1,00  BD 0,0000 20,98    20,98   

Total do Participante --------> 7.578,38   
_________________________

Total Geral ----------------------> 9.019,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 SHEILA INÊS BIEGER

IVETE ORTH

SHEILA INÊS BIEGER

JOSÉLI TERESINHA BECKER HOFMANN

PAULO GROTH

DEISI FLACH

Tunápolis,  21  de  Outubro  de  2016

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - DIRETORA DEPARTAMENTO

 - ........................................ - AUXUILIAR CONTABILIDADE

 - ........................................ - COORDENADORA DE SANEAMENTO BÁSICO

 - ........................................ - MECÂNICO

 - ........................................ - DIRETORA ADJ DEPARTAMENTO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCOS DANIEL DA SILVA - ................................................................. - Representante

DALCI DAMBROS - ................................................................. - Representante

ELMO LUIZ BACKES - ................................................................. - Representante

LOVAINI LUCIA MOHR - ................................................................. - Representante


