
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE

SAUDE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS / Nº Processo:

014.552/2020)

 

     às 15:16:31 horas do dia 09/02/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES NR

70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 014.552/2020 -

2021/002/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS

UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMAS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DA

SAÚDE,  DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA,  CONFORME

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E ANEXOS (LUVAS DE

PROCEDIMENTO).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho pequeno,

100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,

boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/02/2021 17:43:32:431 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A  R$ 400.000,00

08/02/2021 10:26:36:099 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 220.000,00

08/02/2021 15:41:49:362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 400.000,00

08/02/2021 19:27:38:694 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 200.000,00

09/02/2021 13:43:19:716 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 211.800,00

08/02/2021 17:02:22:080 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

08/02/2021 10:16:39:290 IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP
DE S  R$ 390.000,00

08/02/2021 13:28:00:586 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 400.000,00

09/02/2021 00:26:12:919 PGSA COMERCIAL LTDA  R$ 338.000,00
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Lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio, 100%

látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193.

Lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho grande,

100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,

boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193.

08/02/2021 10:40:37:746 F V P COELHO  R$ 260.960,00

09/02/2021 13:34:08:389 NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES
EIRELI  R$ 312.000,00

08/02/2021 13:22:35:732 DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MEDICAMENTOS  R$ 360.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/02/2021 17:43:32:431 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A  R$ 400.000,00

08/02/2021 10:26:36:099 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 220.000,00

08/02/2021 15:41:49:362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 400.000,00

08/02/2021 19:27:38:694 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 200.000,00

09/02/2021 13:43:19:716 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 211.800,00

08/02/2021 17:02:22:080 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

08/02/2021 10:16:39:290 IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP
DE S  R$ 390.000,00

08/02/2021 13:28:00:586 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 400.000,00

09/02/2021 00:26:12:919 PGSA COMERCIAL LTDA  R$ 338.000,00

08/02/2021 10:40:37:746 F V P COELHO  R$ 260.960,00

09/02/2021 13:34:08:389 NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES
EIRELI  R$ 312.000,00

08/02/2021 13:22:35:732 DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MEDICAMENTOS  R$ 360.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/02/2021 13:31:06:638 FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
LTDA EP  R$ 55.000,00

08/02/2021 15:41:49:362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 200.000,00

08/02/2021 19:27:38:694 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 50.000,00

09/02/2021 13:43:19:716 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 52.950,00
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    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho pequeno,

100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,

boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193.

Lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio, 100%

látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

08/02/2021 17:02:22:080 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 75.000,00

08/02/2021 10:16:39:290 IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP
DE S  R$ 97.500,00

08/02/2021 13:28:00:586 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 100.000,00

09/02/2021 00:26:12:919 PGSA COMERCIAL LTDA  R$ 84.500,00

08/02/2021 10:40:37:746 F V P COELHO  R$ 65.240,00

09/02/2021 13:34:08:389 NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES
EIRELI  R$ 78.000,00

08/02/2021 13:22:35:732 DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MEDICAMENTOS  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/02/2021 15:25:43:935 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 190.000,00

09/02/2021 15:25:02:269 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 194.901,95

09/02/2021 15:44:17:012 NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES
EIRELI  R$ 204.999,00

09/02/2021 15:44:07:076 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 205.000,00

09/02/2021 15:29:29:899 PGSA COMERCIAL LTDA  R$ 240.063,20

09/02/2021 15:21:28:932 F V P COELHO  R$ 240.083,20

09/02/2021 15:32:49:388 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A  R$ 279.000,00

09/02/2021 15:27:52:101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 280.000,00

08/02/2021 17:02:22:080 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

08/02/2021 13:22:35:732 DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MEDICAMENTOS  R$ 360.000,00

08/02/2021 10:16:39:290 IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP
DE S  R$ 390.000,00

08/02/2021 13:28:00:586 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 400.000,00
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do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193.

Lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho grande,

100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,

boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

09/02/2021 15:26:01:058 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 190.000,00

09/02/2021 15:25:14:818 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 194.984,69

09/02/2021 15:44:34:203 NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES
EIRELI  R$ 204.999,00

09/02/2021 15:44:16:201 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 205.000,00

09/02/2021 15:31:56:411 PGSA COMERCIAL LTDA  R$ 234.863,00

09/02/2021 15:27:12:640 F V P COELHO  R$ 234.864,00

09/02/2021 15:24:25:459 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A  R$ 259.000,00

09/02/2021 15:28:23:367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 280.000,00

08/02/2021 17:02:22:080 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 300.000,00

08/02/2021 13:22:35:732 DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MEDICAMENTOS  R$ 360.000,00

08/02/2021 10:16:39:290 IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP
DE S  R$ 390.000,00

08/02/2021 13:28:00:586 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/02/2021 15:35:54:821 FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
LTDA EP  R$ 49.995,00

08/02/2021 19:27:38:694 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA  R$ 50.000,00

09/02/2021 15:44:33:063 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP  R$ 51.000,00

09/02/2021 15:42:16:033 NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES
EIRELI  R$ 51.499,00

09/02/2021 15:33:22:155 PGSA COMERCIAL LTDA  R$ 58.715,00

09/02/2021 15:27:51:358 F V P COELHO  R$ 58.716,00

09/02/2021 15:28:38:965 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 73.000,00

08/02/2021 17:02:22:080 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 75.000,00

08/02/2021 13:22:35:732 DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MEDICAMENTOS  R$ 90.000,00

08/02/2021 10:16:39:290 IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP
DE S  R$ 97.500,00

08/02/2021 13:28:00:586 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 100.000,00
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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 09/02/2021, às 15:50:32 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No

dia 10/02/2021, às 09:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 09:21:41 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 10/02/2021,

às 13:05:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 13:05:06 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 11/02/2021,

às 08:12:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/02/2021, às 08:12:24 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI. No dia 11/02/2021, às

16:48:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/02/2021, às 16:48:56 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP. No dia 12/02/2021, às 09:21:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 09:21:40 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

PGSA COMERCIAL LTDA. No dia 12/02/2021, às 13:32:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 13:32:41 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,
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ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: F

V P COELHO. No dia 18/02/2021, às 09:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 09:27:32 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A. No dia 18/02/2021, às 16:31:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 16:31:31 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 19/02/2021, às 10:53:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 10:53:11 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 19/02/2021, às 13:39:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 13:39:51 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS. No dia 19/02/2021,

às 15:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 15:15:38 horas, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP DE S. No dia 19/02/2021, às

15:56:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade

ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,

com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 09/02/2021, às 15:58:40 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

22/02/2021 Página 8 de 28



ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No

dia 10/02/2021, às 09:21:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 09:21:53 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 10/02/2021,

às 13:06:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 13:06:37 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 11/02/2021,

às 08:12:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/02/2021, às 08:12:33 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI. No dia 11/02/2021, às

16:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/02/2021, às 16:49:06 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP. No dia 12/02/2021, às 09:21:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 09:21:53 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

PGSA COMERCIAL LTDA. No dia 12/02/2021, às 13:32:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 13:32:48 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: F

V P COELHO. No dia 18/02/2021, às 09:28:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 09:28:03 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,
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descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A. No dia 18/02/2021, às 16:33:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 16:33:11 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 19/02/2021, às 10:54:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 10:54:07 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 19/02/2021, às 13:40:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 13:40:48 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,
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baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS. No dia 19/02/2021,

às 15:16:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 15:16:40 horas, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP DE S. No dia 19/02/2021, às

15:56:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio,

100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,

boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 09/02/2021, às 15:58:45 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No

dia 10/02/2021, às 09:22:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 09:22:03 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,
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descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EP. No dia 10/02/2021, às

13:07:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 13:07:01 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA. No dia 11/02/2021,

às 08:12:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/02/2021, às 08:12:42 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP. No dia 11/02/2021, às 16:49:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/02/2021, às 16:49:15 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,
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baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI. No dia 12/02/2021, às

09:22:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 09:22:03 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

PGSA COMERCIAL LTDA. No dia 12/02/2021, às 13:32:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 13:32:59 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: F

V P COELHO. No dia 18/02/2021, às 09:28:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 09:28:28 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 18/02/2021, às 16:34:18 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 16:34:18 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 19/02/2021, às 10:12:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 10:12:09 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS. No dia 19/02/2021,

às 10:27:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 10:27:43 horas, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril,

descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP DE S. No dia 19/02/2021, às

10:37:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho grande,

100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
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boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/02/2021, às 09:21:39 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALA, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra,

tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta

sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento

mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma

a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas,

atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser

entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor

ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a

oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado, conforme

mensagem registrada pela mesmo no chat do Licitações-E.

 

    No dia 10/02/2021, às 09:21:51 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALA, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra,

tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta

sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento

mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma

a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas,

atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser

entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor

ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a

oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado, conforme

mensagem registrada pela mesmo no chat do Licitações-E.

 

    No dia 10/02/2021, às 09:22:02 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

EP, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

grande, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade

ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,
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com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado, conforme

mensagem registrada pela mesmo no chat do Licitações-E.

 

    No dia 10/02/2021, às 13:05:06 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassif icou o fornecedor -  HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável,

ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura

homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra,

comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho

arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo

teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O

produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender

NBR 11193. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista

que o valor ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela

empresa a oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo

estimado, conforme mensagem registrada pela mesmo no chat do Licitações-E.

 

    No dia 10/02/2021, às 13:06:36 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassif icou o fornecedor -  HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável,

ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura

homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra,

comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho

arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo

teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O

produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender

NBR 11193. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista

que o valor ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela

empresa a oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo

estimado, conforme mensagem registrada pela mesmo no chat do Licitações-E.

 

    No dia 10/02/2021, às 13:07:00 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALA, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra,
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tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta

sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento

mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma

a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas,

atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser

entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor

ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a

oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 11/02/2021, às 08:12:24 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES

EIRELI, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade

ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,

com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 11/02/2021, às 08:12:33 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES

EIRELI, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

médio, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao

tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 11/02/2021, às 08:12:42 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP, no lote (3) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa
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elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação

foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 11/02/2021, às 16:48:55 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP, no lote (1) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação

foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 11/02/2021, às 16:49:05 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP, no lote (2) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação

foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 11/02/2021, às 16:49:14 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES

EIRELI, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

grande, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade

ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,
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com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 12/02/2021, às 09:21:40 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PGSA COMERCIAL LTDA, no lote (1) - Luva de procedimento,

não estéril, descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica,

descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à

tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de

0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó

bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com

100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da

Saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do estimado em nosso

processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta para redução do

valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 12/02/2021, às 09:21:53 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PGSA COMERCIAL LTDA, no lote (2) - Luva de procedimento,

não estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica,

descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à

tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de

0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó

bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com

100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da

saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do estimado em nosso

processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta para redução do

valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 12/02/2021, às 09:22:03 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PGSA COMERCIAL LTDA, no lote (3) - Luva de procedimento,

não estéril, descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica,

descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à

tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de

0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó
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bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com

100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da

saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do estimado em nosso

processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta para redução do

valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 12/02/2021, às 13:32:40 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (1) - Luva de procedimento, não

estéril, descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica,

descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à

tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de

0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó

bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com

100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da

Saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do estimado em nosso

processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta para redução do

valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 12/02/2021, às 13:32:48 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (2) - Luva de procedimento, não

estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável;

textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração,

ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm;

punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível,

baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades.

O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e

atender NBR 11193. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo

em vista que o valor ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo

possível pela empresa a oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao

máximo estimado.

 

    No dia 12/02/2021, às 13:32:59 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - F V P COELHO, no lote (3) - Luva de procedimento, não

estéril, descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex natural, anatômica,

descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à

tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de

0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó

bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com
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100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da

saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do estimado em nosso

processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta para redução do

valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 18/02/2021, às 09:27:32 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A,

no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho pequeno,

100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,

boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 18/02/2021, às 09:28:03 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A,

no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio,

100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,

boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 18/02/2021, às 09:28:28 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (3) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

22/02/2021 Página 22 de 28



do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação

foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 18/02/2021, às 16:31:30 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação

foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 18/02/2021, às 16:33:10 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (2) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação

foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 18/02/2021, às 16:34:18 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (3) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho grande, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação
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foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 10:12:08 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE

MEDICAMENTOS, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra,

tamanho grande, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta

sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento

mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma

a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas,

atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser

entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor

ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a

oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 10:27:42 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP

DE S, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

grande, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade

ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,

com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 10:37:06 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITA, no lote (3) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

grande, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade

ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,

com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está
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acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 10:53:11 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho pequeno, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação

foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 10:54:07 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (2) -

Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho médio, 100% látex

natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa

elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha;

espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação,

lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica, hipoalergênica,

acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue acompanhado

do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da desclassificação

foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está acima do

estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de contraproposta

para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 13:39:50 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE

MEDICAMENTOS, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra,

tamanho pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta

sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento

mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma

a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas,

atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser

entregue acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor

ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a
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oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 13:40:48 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE

MEDICAMENTOS, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra,

tamanho médio, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta

sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento

mínimo de 25 cm, com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma

a manter perfeita adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas,

atóxica, hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser

entregue acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O

motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor

ofertado está acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a

oferta de contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 15:15:37 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP

DE S, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade

ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,

com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 15:16:40 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP

DE S, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

médio, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao

tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

22/02/2021 Página 26 de 28



 

    No dia 19/02/2021, às 15:56:11 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITA, no lote (1) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

pequeno, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade

ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,

com bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no Ministério da Saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    No dia 19/02/2021, às 15:56:31 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITA, no lote (2) - Luva de procedimento, não estéril, descartável, ambidestra, tamanho

médio, 100% látex natural, anatômica, descartável; textura homogênea, alta sensibilidade ao

tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, com

bainha; espessura mínima de 0,16mm; punho arredondado de forma a manter perfeita

adaptação, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas, atóxica,

hipoalergênica, acondicionada em caixa com 100 unidades. O produto deverá ser entregue

acompanhado do Ca, registro no ministério da saúde e atender NBR 11193. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que o valor ofertado está

acima do estimado em nosso processo não sendo possível pela empresa a oferta de

contraproposta para redução do valor e adequação ao máximo estimado.

 

    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.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Autoridade Competente

 

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio
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JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
33.760.101/0001-10 DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS

26.294.192/0001-80 F V P COELHO

07.377.489/0001-64 FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EP

35.997.345/0001-46 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

36.546.121/0001-80 IMPACTO DISTRIB E COMERC DE UNIFORMES E EQUIP DE S

11.923.577/0001-91 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP

78.742.491/0001-33 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

10.460.674/0001-22 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA

38.860.533/0001-16 NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI

38.398.257/0001-16 PGSA COMERCIAL LTDA

19.691.725/0001-00 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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