
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                 

CNPJ:

AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530

C.E.P.:

00.136.858/0001-88

85501-530

-

Pato Branco - PR

 Número da ATA:     18/2018    (Sequência: 4)

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  12/2018 - PR

41/2018

41/2018

19/04/2018

Folha:  1/2
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REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, INSUMOS AMBULATORIAIS,

LABORATORIAIS, HOSPITALARES e INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

As proponentes AMARILDO BASEGIO & CIA LTDA e EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, foram

inabilitadas por afrontarem o ITEM 10.22. "A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas

a contar da formulação e definição da proposta no Pregão, formular e entregar, nos mesmos moldes descritos pelo

edital, conforme ANEXO VI, a proposta definitiva de preços, contendo expressamente os valores ofertados, a marca

/laboratório/fabricante e o quantitativo das embalagens, sob pena de ser considerada desistente, e ser convocada a

segunda colocada, sem prejuízo das sanções estabelecidas no edital". Na fase de apresentação e análise dos

certificados de registro dos produtos e amostras, portanto inabilitadas para este Pregão, temos o que segue: A

proponente LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ITEM 253 (MARCA: DESCARPACK),

apresentou amostra incompatível com o descritivo "sem indicador de umidade". ODONTOMEDI - PROD. ODONTO E

HOSPITALARES LTDA.  ITEM: 56 (MARCA: MEDIPLUSS) diante da análise da amostra esta não continha 91 metros

de comprimento e sim somente 75,5 metros, afrontando o exigido pelo edital.  ITENS: 58 (MARCA: ORTOPLAST), 60,

61 e 62 (MARCA: ORTOFLEX) tem o tempo de secagem maior que o estabelecido pelo edital que é de até 6 minutos.

ITENS: 161 "10x9,5 e ainda pacote c/460 unidades" e 162 "Pacote c/ 437 unidades" (MARCA: MEDIPLUSS) na análise

das amostras contatou-se que as medidas e quantitativos estavam inferiores ao estabelecido no Instrumento

Convocatório. ITENS 225, 227 (MARCA: BIC) e 287 (MARCA: CRISTOFOLI) não atendem o descritivo do edital. Item

423 (MARCA: PREMISSE) não foi enviado amostra para análise. Portanto a empresa ODONTOMEDI fica inabilitada

para os itens em questão. ITEM 557 (MARCA: SORT) amostra apresentada pela proponente não atende o edital.

DAMEDI - DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ITENS 048, 049 e 55 (MARCA: MB TEXTIL) não

atende as medidas estabelecidas pelo Edital. ITENS 286 (MARCA: CLEAN UP) e 306 (MARCA: TKL) não atende o

descritivo estabelecido para o processo. ITEM 335 (MARCA: ALDESC) registro do produto junto a ANVISA vencido.

ITEM 369 (MARCA: SUPERMEDY) não tem cordão e não é anti - embaçante, portanto inabilitado para os itens

mencionados. Para o ITEM 385 (MARCA: HOSPIFLEX) a interessada não enviou amostra para análise de qualidade.

MIRANDA & GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES - ITENS 44, 45, 46 e 47 (MARCA: UNITEX), 278, 279, 280 e 281

(MARCA: HYGIA CAST) não enviou amostra para análise, portanto inabilitada para os itens em questão. ITENS 222 e

223 (MARCA: VICPHARMA) proponente solicitou desistência alegando não ter quantidade suficiente em estoque para

atender a demanda e a previsão para normalizar é a partir do segundo semestre, pedido deferido. HS MED COMÉRCIO

DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ITEM 229 e 230 (MARCA: POINT SUTURE) proponente não enviou

amostra para análise, portanto inabilitada. JR COMERCIO DE FIOS LTDA. ITEM 230, 231 e 232 (MARCA:

POLYSUTURE) produto não atende o edital, portanto inabilitado para os itens. ALTERMED MATERIAL MÉDICO

HOSPITALAR LTDA. - ITEM 213 (MARCA: MISSNER) não atende o descritivo do edital. ITEM 307 (MARCA: SG

TECNOLOGIA) produto fora da embalagem original, portanto inabilitada para o item. ITEM 335 (MARCA: ALDESC)

proponente apresentou registro vencido, sendo declarada inabilitada para este. ITENS 370 e 371 (MARCA: MISSOURI)

proponente apresentou amostra que não atende ao descritivo e ainda fora da embalagem original, portando

inabilitada para este. ITENS 440 e 441 (MARCA: INJEX), não enviou amostra para análise, sendo assim inabilitada

para o os respectivos itens. 557 (MARCA: DAMAS PEL) não atende o descritivo exigido pelo edital, portanto inabilitada

 
para o item em questão. COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - ITEM 56 (MARCA: BIOTEXTIL) não

atende o edital, devido a amostra apresentada conter aproximadamente 71,5 metros quando o edital estabelece 91

metros, portanto inabilitada para o item em questão. Poderão, ainda, serem reanalisados os itens ora classificados, no

caso de reclamações quanto à qualidade dos produtos licitados, entre outras, podendo no decorrer deste processo,

haver novas desclassificações. Segue relatório.
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