MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 16.623/2018
Pregão Eletrônico nº. 065/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes abaixo discriminadas deixando de homologar somente os itens 01, 05, 11 e 13
em virtude da não apresentação de propostas válidas, sendo declarados como desertos.
Valor
Marca
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Unitário
Bolsa de colostomia (10 a 57mm) / ileostomia
recortável sistema 02 peças (placa e bolsa) bolsa drenável transparente com dispositivo de
fechamento. Face posterior macio atóxico e
hipoalergenico. Base plana, com orifício inicial
de recorte entre 10 a 57mm, em adesivo
02
Unid.
350
Convatec R$ 29,00
hipoalergenico
microporoso
ou
resina
hipoalergenica,
composta
por
carboximetilcelulose (cmc) sódica gelatina,
pectina. Embalagens com dados de identificação,
procedência e prazo de validade. Registro no
MS/ANVISA, obedecendo a legislação vigente.
Película protetora de pele, solução liquida em
Convatec R$ 180,00
03
Unid.
200
spray sem álcool para pele periestoma.
Equipamento coletor para estoma urinário de 10
a 57mm, drenável sistema 1 peça com válvula
antirefluxo, barreira protetora com adesivo
microporoso ou resina sintética composta por
04
Unid.
350 carboximetilcelulose, gelatina, pectina, face Convatec R$ 61,00
posterior da bolsa revestida por tela macia, com
dados de identificação, procedência, prazo de
validade e registro no MS/ANVISA, obedecendo
a legislação vigente.
Pasta de barreira, selamento e proteção da pele e
base
adesiva
de
bolsa
de
estomia
intestinal/urinário - moldável, - embalagens de
07
Unid. 1.500
Convatec R$ 29,00
55 grs. ou mais, com dados de identificação,
procedência, prazo de validade e registro no
ms/anvisa, obedecendo a legislação vigente.
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Bolsa de colostomia (70mm) / ileostomia
recortável sistema 02 peças 02 peças (placa e
bolsa) - bolsa drenável opaca com dispositivo de
fechamento, confeccionada com 3 películas
plásticas, constituída por acetato de viniletileno
(eva) e cloreto de polivinilideno (pvdc) drenável,
sendo macio atóxico e hipoalergenico. Base
12
Unid.
650
Convatec R$ 68,00
plana, com orifício até 70mm, em adesivo
hipoalergenico
microporoso
ou
resina
hipoalergenica,
composta
por
carboximetilcelulose (cmc) sódica gelatina,
pectina. Embalagens com dados de identificação,
procedência e prazo de validade. Registro no
MS/ANVISA, obedecendo a legislação vigente.
Itens acima: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI – ME - CNPJ. 22.480.778/0001-88
Item

06

10

Item

08

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Cinto elástico para fixação de bolsa de
estomia/intestinal/urinário - 40cm a 120cm,
ajustável, macio e confortável e que proporcione
segurança extra. Embalado individualmente,
Unid.
200
Casex
R$ 25,00
ajustável, lavável, antialérgico. Apresentação:
embalagens individuais, com dados de
identificação, procedência, e registro no
MS/ANVISA, obedecendo a legislação vigente.
Bolsa para colostomia/ileostomia 1 peça,
transparente, drenável recortável até 80mm
barreira protetora com adesivo microporoso ou
resina
sintética
composta
por
Unid.
350 carboximetilcelulose, gelatina, pectina, face
Casex
R$ 19,30
posterior da bolsa revestida por tela macia , com
dados de identificação, procedência, prazo de
validade e registro no MS/ANVISA, obedecendo
a legislação vigente.
Itens acima: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. – CNPJ. 04.063.331/0001-21
Unid.

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

1.300

Bolsa de colostomia (10 a 57mm) / ileostomia
recortável sistema 02 peças (placa e bolsa) bolsa drenável opaca com dispositivo de
fechamento. Face posterior macio atóxico e
hipoalergenico. Base plana, com orifício inicial
de recorte entre 10 a 57mm, em adesivo
hipoalergenico
microporoso
ou
resina
hipoalergenica,
composta
por
carboximetilcelulose (cmc) sódica gelatina,

Hollister

R$ 32,15
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pectina. Embalagens com dados de identificação,
procedência e prazo de validade. Registro no
MS/ANVISA, obedecendo a legislação vigente.
Pó protetor que absorve a umidade da pele
periestomal lesionada - para uso em processo de
estomia, pode conter composto por gelatina,
pectina, carboximetilcelulose sódica, goma guar
09
Unid.
300
Hollister R$ 37,48
e goma xantana em embalagens até 28 gramas.
Embalagens com dados de identificação,
procedência e prazo de validade. Registro no
MS/ANVISA obedecendo a legislação vigente
Adesivo flexível, elástico macio, em forma de
arco, para reforço à fixação e aderência do
adesivo da bolsa de estomia e aumento sensação
de segurança. Possui 5mm de bordas biseladas
para maior conformidade aos contornos do corpo
14
Unid.
200 e desníveis da pele e ponto de remoção do filme Hollister R$ 27,77
prospetor sinalizado, evitando o contato dos
dedos com adesivo. Composto de estirenoisopreno-estireno (sis), carboximetilcelulose e
amido de batata. Protege a pele e absorve
umidade, mantendo pele seca.
Itens acima: MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ. 07.295.038/0001-88
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, 00 de dezembro de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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