MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 10.545/2020
Pregão Eletrônico nº. 030/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente por delegação
prevista no Decreto Municipal 1.245/2020 e fundamentada nos elementos constantes dos autos da
licitação acima e acolhendo o julgamento do(a) Pregoeiro(a), HOMOLOGO os atos do procedimento
licitatório, conforme discriminado a seguir, deixando de homologar somente os itens 18, 19, 76, 220,
221, 222 e 236 em virtude das ofertas finais ficarem acima da média de mercado sendo declarados como
fracassados e os itens 54, 110, 127, 128, 150, 158, 161, 162, 188, 219, 223, 224, 225, 226, 266 e 282
em virtude da não apresentação de propostas válidas, sendo declarados como desertos.
Item

Unid.

Qtd.

03

Caixa

200

04

Caixa

200

05

Caixa

200

Descrição
Agulha de 6 mm de comprimento por
0,30 mm de diâmetro (30G) em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida
cilíndrica, reta, oca, com bisel
trifacetado, afiada, estéril, com canhão
translúcido, provida de protetor que
permita perfeita adaptação ao canhão.
Ação Judicial NovoFine Cx. c 100 unid.
Agulha de 8 mm de comprimento por
0,25 mm de diâmetro (31G) em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida
cilíndrica, reta, oca, com bisel
trifacetado, afiada, estéril, com canhão
translúcido, provida de protetor que
permita perfeita adaptação ao canhão.
Ação Judicial - Ultrafine. Cx.
comD6:D25 100 unidades
Agulha de 8 mm de comprimento por
0,30 mm de diâmetro (31G) em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida
cilíndrica, reta, oca, com bisel
trifacetado, afiada, estéril, com canhão
translúcido, provida de protetor que
permita perfeita adaptação ao canhão.
Ação Judicial Ultrafine. Cx. c 100 unid.
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Marca

Valor
Unitário

Advantive

R$ 103,00

Advantive

R$ 103,00

Advantive

R$ 103,00
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08

Caixa

800

12

Caixa

360

13

Caixa

200

15

Caixa

400

20

Caixa

400

21

Caixa

600

22

Caixa

85

23

Caixa

35

Agulha hipodérmica 0,55x20 (24G ¾),
em aço inoxidável, siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, estéril, com
canhão translúcido, provida de protetor
que permita perfeita adaptação ao
canhão. Cx com 100 unidades.
Agulha hipodérmica 0,8x30 (21G 1 ¼),
em aço inoxidável, siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, estéril, com
canhão translúcido, provida de protetor
que permita perfeita adaptação ao
canhão. Cx com 100 unidades.
Agulha hipodérmica 0,8x40 (21G 1 ½),
em aço inoxidável, siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, estéril, com
canhão translúcido, provida de protetor
que permita perfeita adaptação ao
canhão. Cx com 100 unidades.
Agulha hipodérmica 1,20x40 (18G 1 ½),
em aço inoxidável, siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, estéril, com
canhão translúcido, provida de protetor
que permita perfeita adaptação ao
canhão. Cx com 100 unidades.
Agulha hipodérmica 20X5,5 em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida
cilíndrica, reta, oca, com bisel
trifacetado, afiada, estéril, com canhão
translúcido, provida de protetor que
permita perfeita adaptação ao canhão.
Cx com 100 unidades.
Agulha hipodérmica 40X12 em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida
cilíndrica, reta, oca, com bisel
trifacetado, afiada, estéril, com canhão
translúcido, provida de protetor que
permita perfeita adaptação ao canhão.
Cx com 100 unidades.
Agulha para caneta de insulina Ultrafine
III 31g x 5 mm; agulha para aplicação de
insulina com sistema de caneta. - caixa
com 100 unidades.
Agulha para caneta de insulina Ultrafine
III 31g x 8 mm; agulha para aplicação de
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Labor

R$ 6,48

Labor

R$ 6,48

Labor

R$ 26,40

Labor

R$ 7,70

Labor

R$ 6,48

Labor

R$ 7,70

Advantive

R$ 32,90

Advantive

R$ 34,80
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27

Pct.

1.250

49

Unid.

30

56

Unid.

200

62

Unid.

20

84

Unid.

10

88

Unid.

15

insulina com sistema de caneta. Caixa
com 100 unidades.
Algodão em rolete, 4x1cm, hidróf.,
macio, compacto, inodoro. Algodão em
rolo para uso odontológico, boa
absorção, cor branca; embalado em
plástico atóxico, com aproximadamente
4cm de comprimento com 1 cm de
diâmetro. Constando externamente
marca comercial e procedência. De
fabricação,
apresentação
deverá
obedecer
a
legislação
vigente.
Descartável. Pacote com 100 unidades
Bandeja aço inox, medindo 20x26cm.
Bolsa
de
colostomia/ileostomia,
pediátrica, drenável, transparente; com
plástico macio, atóxicoe hipoalergênico,
confeccionada em películas plásticas de
EVA e PVDC, revestimento e tela
plástica perfurada, resina sintética,
composta
por
3
hidrocolóides
(carboximetilcelulose sódica, pectina e
gelatina), clips flexível e auto-adesivo,
flexível, recorte inicial 8mm e recortável
até 50mm, 1 peça - caixa com 15
unidades
Cabo para ECG Dixtal para eletrodo
Caneta para ECG dixtal – modelo pilot
extra fina 0,5
Carrinho para emergência.
Tampo
superior, base e estrutura em perfil de
alumínio extrudado; tampo superior,
suporte para cilindro, base, estrutura,
gavetas e laterais com pintura
eletrostática a pó na cor branca; laterais
e fundo em chapa de alumínio;
puxadores em aço inoxidável; suporte
para alça na lateral do móvel; suporte
tipo bandeja em alumínio extrudado,
utilizado para monitor, desfibrilador,
cardioversor e outros; suporte para soro
com dois ganchos em aço inoxidável,
ajustável a altura; gaveta com trilho
telescópico e fechamento com lacre
único para todas as gavetas, sendo: 02
gavetas com (A) 120 mm x (L) 520 mm
x (P) 430 mm; 01 gaveta com (A) 150
mm x (L) 520 mm x (P) 430 mm; 01
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SS Plus

R$ 4,26

Fava

R$ 99,30

Coloplast

R$ 24,90

Dixtal

R$ 2.033,00

Dixtal

R$ 26,48

Argos

R$ 4.498,00
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104

134
205
208
214
215
216
217

265

gaveta com (A) 260 mm x (L) 520 mm x
(P) 430 mm; rodízios Ø 100 mm em
termoplástico com PVC sendo duas com
trava e duas sem trava; cinco tomadas
elétricas 10 A com cabo de 3 metros;
tábua para massagem cardíaca em
acrílico; suporte para cilindro na parte
traseira do carrinho; 01 divisória para
gaveta em poliestireno, com 17
repartições.
Colchão hospitalar em espuma de
densidade mínima de 33. Revestido com
capa em napa que protege a espuma
Unid.
04
contra líquidos e facilita os cuidados ao
Alpha
paciente que está na cama hospitalar,
capa impermeável e com zíper,
dimensões 1,88 x 0,88 x 0,15m.
Espéculo vaginal lubrificado descartável
Unid.
1.000
Kolplast
tamanho PP (virgem)
Rolo
30
Papel Kraft - rolo 40 cm x 150m
CNN
Pera de borracha para ECG de látex –
Unid.
60
Medix
tamanho pequeno
Unid.
05
Pinça hartmann jacaré 14 cm
ABC
Unid.
05
Pinça hartmann jacaré 9 cm
ABC
Pinça hartmann-halsted; em aço inox aisi
Unid.
20
400; com forma micro-halsted, curva;
ABC
com comprimento de 125mm
Pinça hartmann-halsted; em aço inox aisi
Unid.
20
400; com forma micro-halsted, reta; com
ABC
comprimento de 125mm
Seringa para aplicação de insulina – 1ml,
com agulha 6x0,25mm. Seringa com
agulha fixa, estéril, em polipropileno,
corpo transparente, possui êmbolo
cônico que evita o desperdício da
medicação, seringas graduadas em
Caixa 360.000 unidades internacionais, 100UI equivale
TKL
a 1mL, lubrificada, com cinto com anel
de retenção, atóxica e apirogênica.
Aprovada pelo INMETRO. Descartável
e de uso único. Caixa com 100 unidades.
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
Itens acima: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP
CNPJ. 47.063.094/0001-01

-4-

R$ 430,00

R$ 2,32
R$ 77,00
R$ 17,00
R$ 384,00
R$ 397,00
R$ 345,00
R$ 345,00

R$ 2,63

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item

31

Item

Unid.

Qtd.

Descrição

Marca

Valor
Unitário

Aminioscópio. Aparelho diagnóstico
portátil, utilizado por Obstetra para
visualizar a core transparência do líquido
amniótico. O aparelho é composto de um
corpo cilíndrico, sólido e cônico, onde se
localizam os componentes da fonte de
iluminação. Funciona com bateria, a
mesma e selado no aparelho e é
recarregável. Acompanha carregador
bivolt. A Iluminação é feita através de
led e a mesma e selada no aparelho. As
Unid.
10
Ortoflex
R$ 2.040,00
pontas do aparelho são fabricadas em
acrílico solido, funcionam como
espelhos perfeitos e lente de aumento
para melhor observação, além disso,
possui uma escala de cores para verificar
a comparação do líquido aminiótico, são
elas: branca, amarela, verde, vermelha e
marrom. Tamanhos das pontas do
modelo
Master
Penta
Pequena:
170x40x09mm Penta Média: 190x40x13
mm Penta Grande: 21 Ox40x1 ?Mm
Itens acima: HOSPITRÔNICA COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ. 17.737.428/0001-14
Unid.

Qtd.

37

Caixa

4.000

38

Caixa

4.000

39

Caixa

4.000

40

Caixa

4.000

41

Caixa

4.000

Descrição
Atadura de crepe 10 cm - com 13 fios por
cm2 com extensão de 1,8 metros em
repouso. Embalagem com 12 rolos
embalados individualmente.
Atadura de crepe 12 cm - com 13 fios por
cm2 com extensão de 1,8 metros em
repouso. Embalagem com 12 rolos
embalados individualmente.
Atadura de crepe 15 cm - com 13 fios por
cm2 com extensão de 1,8 metros em
repouso. Embalagem com 12 rolos
embalados individualmente.
Atadura de crepe 20 cm - com 13 fios por
cm2 com extensão de 1,8 metros em
repouso. Embalagem com 12 rolos
embalados individualmente.
Atadura de crepe 6cm – com 13 fios por
cm2 com extensão de 1,8 metros em
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Marca

Valor
Unitário

Unitex

R$ 4,27

Unitex

R$ 4,89

Unitex

R$ 5,91

Unitex

R$ 7,38

Unitex

R$ 2,79
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42
143
144

259

Item

repouso. Embalagem com 12 rolos
embalados individualmente.
Atadura de crepe 8cm - com 13 fios por
cm2 com extensão de 1,8 metros em
Caixa
4.000
Unitex
R$ 3,29
repouso. Embalagem com 12 rolos
embalados individualmente.
Rolo
300
Fita autoclave 19 mm x 30m
Masterfix
R$ 2,75
Unid.
3.000 Fita crepe 16x50 cm (unidade)
CIEX
R$ 2,19
Seringa descartável insulina 1 ml, com
agulha 13x0,45mm. Estéril, em
Polipropileno;
corpo
transparente;
êmbolo com ponteira ou cônico;
graduada em unidades internacionais,
Unid. 160.000
Descarpack
R$ 0,26
100UI equivalente a 1mL; com agulha
13 x 0,45m, lubrificada, cilindro com
anel de retenção; atóxica e apirogênica.
Aprovada pelo INMETRO. Descartável
e de uso único.
Itens acima: S. V. BRAGA IMPORTADORA ME CNPJ. 30.888.187/0001-72
Unid.

Qtd.

71

Unid.

15

109

Pct.

6.000

123

Unid.

15

126

Pct.

20

Descrição
Cadeira de rodas adulto tipo simples big
obeso, aço com pintura, apoio para
braços, apoio para pés removíveis,
capacidade de 110 até 160 kg.
Compressas de gaze, 11 fios, com
dimensões de 7,5cm x 7,5cm dobrada.
Pacote com 500 unidades.
Escadinha de 2 degraus. Escada com 2
degraus antiderrapante. Armação em
tubos redondos de 3/4 com pintura epoxi
reforçada degraus revestidos com
material sintetico antiderrapante pés com
ponteiras de PVC. Dimensões externas
aproximadas comp. 0,38 cm x larg. 0,37
cm x alt. 0,41 cm. Altura do 1 degrau ao
piso 18 cm. Altura do 1° degrau em
relação ao 2° degrau 23 cm. Espessura da
chapa do piso 0,91 mm bitola 20. Piso de
chapa de aço carbono SAE 1020.
Dimensões aproximadas do degrau
(piso) compr. 0,34 cm x larg. 0,15 cm.
Espátula de Ayre - A espátula de Ayre de
Plástico possui uma extremidade
arredondada e outra com uma reentrância
que estabelece uma boa relação
anatômica e orifícios que facilitam a
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Marca

Valor
Unitário

Prolife

R$ 1.200,00

Ortom

R$ 9,45

Renascer

R$ 99,00

Estilo

R$ 4,99
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192

Unid.

05

243

Frs.

650

245

Unid.

500

246

Unid.

300

248

Unid.

3.000

249

Unid.

3.000

coleta da amostra. Pode ser usada para
citologias em meio-líquido, devido a
possibilidade de destacar a cabeça da
espátula dentro do frasco de coleta da
citologia em meio líquido. Composição:
polipropileno. Embalagem com 100
unidades.
Mesa Ginecológica Estofado preto.
Armação e gaveta em pintura epoxi leito
fixo totalmente estofado em corino preto.
Acompanha par de porta-coxa estofado
com haste em aço zincado e suporte para
balde em pintura epoxi. Dimensões
externas aproximadas 1,82 m compr. X
51,5 cm largura X 0,89 cm alt.
Sabonete líquido antisséptico frasco com
5000 ml
Scalp 23 - Calibre da agulha 23G,
siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'),
bisel trifacetado; asa de empunhadura
flexível, alinhada e antiderrapante;
extensão de prolongamento da cânula em
vinil, com 30cm de comprimento,
flexível e transparente; com conector
rígido tipo luer, com tampa estéril;
embalado em material que promova
barreira microbiana de abertura
asséptica, individual.
Scalp 25 - Calibre da agulha 25G,
siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'),
bisel trifacetado; asa de empunhadura
flexível, alinhada e antiderrapante;
extensão de prolongamento da cânula em
vinil, com 30cm de comprimento,
flexível e transparente; com conector
rígido tipo luer, com tampa estéril;
embalado em material que promova
barreira microbiana de abertura
asséptica, individual.
Seringa descartável 1 ml, sem agulha,
bico Luer Slip. Cilindro com anel de
retenção; atóxica e apirogênica; estéril;
fabricada em Polipropileno incolor;
descartável e de uso único. Com Registro
no MS e Certificado de Boas Práticas de
Fabricação conforme NR 32.
Seringa descartável 1 ml, sem agulha,
com bico Luer Lock. Cilindro com anel
-7-

Renascer

R$ 699,00

GA Química

R$ 69,90

Olimed

R$ 0,32

Olimed

R$ 0,32

SR

R$ 1,70

SR

R$ 0,82
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250

Unid.

4.000

253

Unid.

7.000

254

Unid.

3.000

255

Unid.

13.000

256

Unid.

3.000

de retenção; atóxica e apirogênica;
estéril; fabricada em Polipropileno
incolor; descartável e de uso único. Com
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
Seringa descartável 10 ml, sem agulha,
bico Luer Slip, Cilindro com anel de
retenção; atóxica e apirogênica; estéril;
fabricada em Polipropileno incolor;
descartável e de uso único. Com Registro
no MS e Certificado de Boas Práticas de
Fabricação conforme NR 32. Com
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
Seringa descartável 20 ml, sem agulha,
bico Luer Lock, Cilindro com anel de
retenção; atóxica e apirogênica; estéril;
fabricada em Polipropileno incolor;
descartável e de uso único. Com Registro
no MS e Certificado de Boas Práticas de
Fabricação conforme NR 32. Com
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
Seringa descartável 3 ml, sem agulha,
bico Luer Slip. Cilindro com anel de
retenção; atóxica e apirogênica; estéril;
fabricada em Polipropileno incolor;
descartável e de uso único. Com Registro
no MS e Certificado de Boas Práticas de
Fabricação conforme NR 32. Com
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
Seringa descartável 3 ml, sem agulha,
com bico Luer Lock. Cilindro com anel
de retenção; atóxica e apirogênica;
estéril; fabricada em Polipropileno
incolor; descartável e de uso único. Com
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
Com Registro no MS e Certificado de
Boas Práticas de Fabricação conforme
NR 32.
Seringa descartável 5 ml, sem agulha,
bico Luer Slip. Cilindro com anel de
retenção; atóxica e apirogênica; estéril;
fabricada em Polipropileno incolor;
descartável e de uso único. Com Registro
no MS e Certificado de Boas Práticas de
-8-

SR

R$ 0,73

SR

R$ 1,78

SR

R$ 1,48

SR

R$ 0,80

SR

R$ 0,80
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Fabricação conforme NR 32. Com
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
Seringa descartável 5 ml, sem agulha,
com bico Luer Lock. Cilindro com anel
de retenção; atóxica e apirogênica;
estéril; fabricada em Polipropileno
incolor; descartável e de uso único. Com
257
Unid.
9.000
SR
R$ 0,80
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
Com Registro no MS e Certificado de
Boas Práticas de Fabricação conforme
NR 32.
Itens acima: MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA ME CNPJ. 10.474.392/0001-84
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 02 de setembro de 2020.

Carla Renata Hissnauer de Souza
Autoridade Competente
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