
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - PR 2/20182/201808/01/2018Folha:  1/6 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 17 de Janeiro de 2018, às 09:50 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        , reuniram-se osmembros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2492/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponenteshabilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  2/2018, Licitação nº 1/2018 - PR, na modalidade dePREGÃO PRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição de leites, fraldas descartáveis, tiras de HGT, lancetas e curativos para Secretaria de Saúde.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: As propostas foram aceitas em seguida foi dado início a etapa de lances. A Empresa SEBOLD solicitou adesclassificação dos itens 08,09 e 10 por não atender as especificações do edital. A Empresa Dimérios solicitou adesclassificação do item 13, porque não atendia as especificações do Edital. O item 12 a Empresa Injex solicitou adesclassificação por não atender o Edital.ItemParticipante: Especificação13 - METROMED COM DE MATERIAL MED HOSP LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total10 Fralda descartável geriatrica G c/ 8 com as seguintescaracteristicas: Camadas de distribuição do liquido, menortempo de contato com a pele e redução do retorno dolíquido. barreiras mais altas proporcionando mutio maissegurança contra vazamentos laterais, novo design comnúcleo de formato anatômico proporcionando maiorconforto, cobertura interior de não tecido, que oferece maiorconforto, com Aloe Vera, tornando a cobertura macia aotoque na pele, camada externa toque suave dando maciezao produto com aparência de tecido sem o ruído típico doplástico, proporcioando maior segurança e conforto,indicador de umidade para maior praticidade: as duaslistras tornam-se azuis sinalizando a hora de tocar oproduto, controlador de odor com extrato natural, oscomponentes são atóxicos e pré-testados. Composição:camada interna de não tecido de fibras de polipropilenocom aloe vera, camada externa de polietileno, fibras decelulose, polímeros superabsorventes (Dry Gel), barreirasprotetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano,adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação.Pacote com 8 fraldas. Cintura: 80 até 150 cm. 70 até 90kg.APRESENTAR AMOSTRAA empresa deverá apresentar AFE (Autorização defuncionamento da empresa junto á ANVISA) paracomercialização de cosméticos

PCT 2.200,00  Biofral/ConfortTENA 0,0000 17,00    37.400,00   

Total do Participante --------> 37.400,00   _________________________



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - PR 2/20182/201808/01/2018Folha:  2/6ItemParticipante: Especificação85 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total11 Fralda descartável geriatrica EG c/ 7 com as seguintescaracteristicas: Camadas de distribuição do liquido, menortempo de contato com a pele e redução do retorno dolíquido. barreiras mais altas proporcionando mutio maissegurança contra vazamentos laterais, novo design comnúcleo de formato anatômico proporcionando maiorconforto, cobertura interior de não tecido, que oferece maiorconforto, com Aloe Vera, tornando a cobertura macia aotoque na pele, camada externa toque suave dando maciezao produto com aparência de tecido sem o ruído típico doplástico, proporcioando maior segurança e conforto,indicador de umidade para maior praticidade: as duaslistras tornam-se azuis sinalizando a hora de tocar oproduto, controlador de odor com extrato natural, oscomponentes são atóxicos e pré-testados. Composição:camada interna de não tecido de fibras de polipropilenocom aloe vera, camada externa de polietileno, fibras decelulose, polímeros superabsorventes (Dry Gel), barreirasprotetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano,adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação.Pacote com 7 fraldas. Cintura: 110 até 165cm. Acima de 90kg. APRESENTAR AMOSTRAA empresa deverá apresentar AFE (Autorização defuncionamento da empresa junto á ANVISA) paracomercialização de cosméticos

PCT 1.600,00  Biofral-Tena-SCA0,0000 17,00    27.200,00   

Total do Participante --------> 27.200,00   _________________________ItemParticipante: Especificação86 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total12 Tira reagente p/ determinação de glicemia (aceite apenasmg/dl como unidade de medida.Medição de 10 a 600mg/dl,com reação química mediada por PQQ (glicosedesidrogenase) que não reaja c/ PO², (oxigenoterapia);princípio de medição por tempo de leitura entre 05 a 10segundos, com apresentação de certificado de boaspráticas de fabricação recomendado pela ANVISA, Caixacom 50 tirasObs: Em termo de comodato licitar 300 monitores paraeventuais trocas (mal funcionamento e outros) e pacientesnovos em 2018.
CX 2.800,00  ACCU CHEKACTIVE 0,0000 29,80    83.440,00   

14 Curativo de hidrocolóide e alginato de cálcio e sódio,constituido de água purificada, propilenoglicol,carboxsimetilcelulose sódica, carbonero 940, trietanolamia,alginato de cálcio, sorbato de potássio, ácido bórico,hidantoína, apresentar bula junto com a proposta (tubo com85gr.) UN 100,00  SAF GEL 0,0000 52,50    5.250,00   15 Curativo em forma de placa. Cobertura estéril, nãoaderente, com dupla camada de fibras decarboximetilcelulose e prata iônica numa concetração de1,0 à 2,0% composta de cloreto de benzetônio (que atuacomo surfactante) e EDTA (que atua como quelante e emcombinação com a prata iônica possibilita a quebra e oimpedimento de nova formação de biofilme), que se adpte asuperficie e/ou irregularidades da ferida, possua costurasde celulose regeneradas no sentindo horizontal e vertical,podendoser recortada em qualuqer direção sendo indicadopara feridas agudas, crônicas, planas, cavitárias, com ousem a presença de biofilme, tamanho 15x15cm, apresentarbula do produto juntamente com a proposta. Caixa c/ 5
CX 20,00  AQUACELAG+EXTRA 0,0000 517,00    10.340,00   

16 Curativo a base ácidos graxos essenciais, associados aóleos de melaleuca e copaíba, óleo de girassol,triglecerídeos de cadeia média, lecitina de soja, vitamina Ae vitamina E. Embalado em frascos tipo almotolia 200 ml,com tampa inviolável e autoperfurante. Registro na ANVISAcomo correlato classe de risco III, com indicação paraprevenção e tratamento de feridas. Apresentar bulajuntamente com a proposta. Na embalagem deverá contenome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação,prazo de validade, modo de usar, restrições de uso (quando necessário) técnico responsável.
UN 50,00  PIELSANAÓLEO200ML 0,0000 26,50    1.325,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - PR 2/20182/201808/01/2018Folha:  3/6ItemParticipante: Especificação86 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total17 Compressa de gaze em rayon, embebida com acidosgraxos,associado a oleos de melaleuca e copaiba,composto pelos acidos linoleico e oleico, contendo aindaacido caprico,caprilico,laurico,palmitico,miristico,estearico,palmitato deretinol(vitamina A)acetato de tocoferol (vitamina E) elecitina de soja, cx com 24 envelopes tamanho 7,5 x 15 cm CAX 20,00  PIELSANAGAZE RAYON 0,0000 97,00    1.940,00   

Total do Participante --------> 102.295,00   _________________________ItemParticipante: Especificação286 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 Fralda descartável geriatrica P c/ 11 com as seguintescaracteristicas: Camadas de distribuição do liquido, menortempo de contato com a pele e redução do retorno dolíquido. barreiras mais altas proporcionando mutio maissegurança contra vazamentos laterais, novo design comnúcleo de formato anatômico proporcionando maiorconforto, cobertura interior de não tecido, que oferece maiorconforto, com Aloe Vera, tornando a cobertura macia aotoque na pele, camada externa toque suave dando maciezao produto com aparência de tecido sem o ruído típico doplástico, proporcioando maior segurança e conforto,indicador de umidade para maior praticidade: as duaslistras tornam-se azuis sinalizando a hora de tocar oproduto, controlador de odor com extrato natural, oscomponentes são atóxicos e pré-testados. Composição:camada interna de não tecido de fibras de polipropilenocom aloe vera, camada externa de polietileno, fibras decelulose, polímeros superabsorventes (Dry Gel), barreirasprotetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano,adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação.Pacote com 11 fraldas. Cintura: 40 até 80 cm. 20 até 40kg.APRESENTAR AMOSTRAA empresa deverá apresentar AFE (Autorização defuncionamento da empresa junto á ANVISA) paracomercialização de cosméticos

PCT 700,00  BIOFRAL 0,0000 16,94    11.858,00   

Total do Participante --------> 11.858,00   _________________________ItemParticipante: Especificação5641 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 APTAMIL PEPTI 400 g:Fórmula hipoalergênica à base de proteína do soro do leiteextensamente hidrolisada (80 a 90% peptídeos e 10 a 20%de aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidosgraxos de cadeia longa - LcPUFas ( DHA-docosahexaenóico e ARA - araquidônico) e nucleotídeos.Isento de sacarose, frutose e glúten.Proteína hidrolisada do soro de leite, maltodextrina, óleosvegetais (palma, canola, coco, girassol),actooligossacarídeos (GOS), frutooligossacarídeos (FOS),fosfato tricálcico, cloreto de potássio, óleo de peixe, cloretode magnésio, citrato trissódico, óleo de Mortierella alpina,carbonato de cálcio, vitamina C, cloreto de colina, taurina,sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco, nucleotídeos(uridina, citidina, adenosina, inosina, guanosina), vitaminaE, L-carnitina, niacina, d-pantotenato de cálcio, d-biotina,sulfato de cobre, ácido fólico, vitaminas A, B12, B1, B2, D,B6, sulfato de manganês, iodeto de potássio, vitamina K,selenito de sódio, emulsificantes ésteres de ácido cítrico emono e diglicerídeos.Carboidratos 43%, Proteínas 10%, Lipídios 47%.

UN 164,00  APTAMILPEPTI 0,0000 60,00    9.840,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - PR 2/20182/201808/01/2018Folha:  4/6ItemParticipante: Especificação5641 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2 FORTINI 400 G:Suplemento infantil hipercalórico, indicado para prevençãoda desnutrição e recuperação do estado nutricional,anorexia e situações onde há baixa ingestão de nutrientes,aumento das necessidades nutricionais como pré e pósoperatório, oncologia, trauma, infecção e outros quadroshipermetabólicos.  isento de lactose e glúten, com sacarose.Ingredientes: Caseinato de cálcio, maltodextrina, sacarose,óleos vegetais (palma, girassol e semente de colza), colina,carnitina e taurina.9%proteínas,50%carboidratos, 41% lipídeos

UN 144,00  FORTINI 0,0000 70,00    10.080,00   
3 APTAMIL 2 - 400 GLactose, leite parcialmente desnatado em pó, óleosvegetais (óleos girassol, óleo de canola, óleo de coco, óleode palma), proteína concentrada do soro de leite,galactooligossacarideos, maltodextrina,fruto-oligossacarídeos, carbonato de cálcio, óleo de peixe,óleo de Mortierella alpina, L-ascorbato de sódio, ácidoL-ascórbico, caseinato de cálcio, taurina, mio-inositol,sulfato ferroso, fosfato de potássio dibásico, sulfato dezinco, sal dissódico de uridina 5 - monofosfato, citidina 5 -monofosfato, acetado de DL - alfa tocoferila, DL-alfatocoferol, cloreto de colina, adenosina 5 - monofosfato, saldissódico de inosina 5 - monofosfato, nicotinamida, fosfatode cálcio tribásico, sal dissódico de guanosina 5 -monofosfato, gluconato cúprico, D-pantotenato de cálcio,palmitato de ascorbila, acetato de retinila, cloridrato decloreto de tiamina, colecalciferol, riboflavina, cloridrato depiridoxina, iodato de potássio, sulfato de manganês, ácidoN-pteroil - L - glutâmico, fitomenadiona, selenito de sódio,D-biotina, cianocobalamina, antioxidante misturaconcentrada de tocoferóis e emulsificantes mono  ediglicerídeos de ácidos graxos e lecitina.

UN 168,00  APTAMILPREMIUM 2 0,0000 27,50    4.620,00   

4 APTAMIL AR - 400 GLeite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo depalma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol),maltodextrina, carbonato de cálcio, vitaminaC, taurina,cloreto de colina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, vitaminaE, niacina, vitamina A, sulfato de cobre, D=pantotenato decálcio, ácido fólico, sulfato de manganês, vitamina B12,betacaroteno,D-biotina, vitamina D, vitamina B1, vitaminaB6, iodeto de potássio, vitamina K, espessante goma jataí.
UNI 300,00  APTAMIL AR 0,0000 60,00    18.000,00   

6 NEOCATE 400gNutrição enteral precoce/mínima em terapia intensivaneonatal e pediátrica, transição de nutrição parenteral paraenteral, síndrome do intestino curto e outros distúrbiosabsortivos moderados a graves, alergia alimentar (ao leitede vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas), comestado nutricional comprometido, placebo para diagnósticode alergia alimentar. Ingredientes: xarope de glicose, óleosde coco, açafrão e soja; L-arginina, L-aspartato, L-leucina,L-acetado de lisina, fosfato de cálcio dibásico, L-glutamina,L-prolina, citrato tripotássio, L-valina, L-isoleucina, glicina,L-treonina, L-tirosina, L-fenilalanina, L-serina, L-histidina,L-alanina, L--cisitna, L-triptofano, cloreto de sódio,L-metionina, aspartato de magnésio, cloreto de magnésio,citrato de cálcio, bitartáro de colina, inositol, cloreto depotássio, vitamina c, sulfato ferroso, taurina, sulfato dezinco, L-carnitina, niacina, vitamina E, pantotenato decálcio, sulfatos de manganês e de cobre, vitaminas B6, B2,B1 e A, iodeto de potássio, cloreto de romo, ácido fólico,selenito de sódio, molibdato de sódio, vitamina K, D-biotina,vitaminas D3 e B12, emulsificante ésteres de ácido cítrico eácidos graxos com glicerol. Contém fenilalanina. Nãocontém lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten.proteínas 11%; carboidratos 45%; lipideos 44%.

UNI 240,00  NEOCATELCP 0,0000 210,00    50.400,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - PR 2/20182/201808/01/2018Folha:  5/6ItemParticipante: Especificação5641 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total7 PREGOMIN PEPTI 400 g:Leite para dieta semi-elementar e hipoalergênica, à base deproteína extensamente hidrolisada de soro de leite. Isentode lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten.Ingredientes: xarope de glicose, proteína hidrolizada desoro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais(colza, girassol, palma), fosfato tricálcico, fosfatodihidrogenado de potássio, cloreto de potássio, carbonatode cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina,vit. C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina,inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco,L-carnitina, uridina, citidina, adenosina, inosina, niacina,d-pantotenato de cálcio, guanosina, d-biotina, sulfato decobre, ácido fólico, sulfato de manganês, vit. A, B2, B12,B1, D, B6, iodeto de potássio, vit. K, selenito de sódio,emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos.

UN 100,00  PREGOMINPEPTI 0,0000 149,50    14.950,00   

Total do Participante --------> 107.890,00   _________________________ItemParticipante: Especificação6498 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total13 Lanceta p/ coleta de sangue por punção digital, sistemaestério e descartável, com incólucro protetor de plástico,agulha de 28 G com protusão de 1,5mm, formatoanatômico, lanceta trifacetada e siliconada, com retraçãoautomática da agulha. Possui capa de esterilidade, corpode lancetador, que atenda a portaria NR 32 da Anvisa,caixa com 200 unidades. A presentar número de registro naAnvisa e certificado de boas praticas de fabricação emitidopela Anvisa.
CX 400,00  Injex 0,0000 44,00    17.600,00   

Total do Participante --------> 17.600,00   _________________________ItemParticipante: Especificação6499 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total9 Fralda descartável geriatrica M  c/ 10 com as seguintescaracteristicas: Camadas de distribuição do liquido, menortempo de contato com a pele e redução do retorno dolíquido. barreiras mais altas proporcionando mutio maissegurança contra vazamentos laterais, novo design comnúcleo de formato anatômico proporcionando maiorconforto, cobertura interior de não tecido, que oferece maiorconforto, com Aloe Vera, tornando a cobertura macia aotoque na pele, camada externa toque suave dando maciezao produto com aparência de tecido sem o ruído típico doplástico, proporcioando maior segurança e conforto,indicador de umidade para maior praticidade: as duaslistras tornam-se azuis sinalizando a hora de tocar oproduto, controlador de odor com extrato natural, oscomponentes são atóxicos e pré-testados. Composição:camada interna de não tecido de fibras de polipropilenocom aloe vera, camada externa de polietileno, fibras decelulose, polímeros superabsorventes (Dry Gel), barreirasprotetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano,adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação.Pacote com 10 fraldas. Cintura: 70 até 120 cm. 40 até70kg. APRESENTAR AMOSTRAA empresa deverá apresentar AFE (Autorização defuncionamento da empresa junto á ANVISA) paracomercialização de cosméticos

PCT 1.800,00  Tena ConfortBiofral 0,0000 14,53    26.154,00   

Total do Participante --------> 26.154,00   _________________________Total Geral ----------------------> 330.397,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - PR 2/20182/201808/01/2018Folha:  6/6

 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.Silvia Regina Gomes do AmaralSimone Kaiser de SouzaNeli Farias ValimMaria Sirlene EspíndolaFagner Pierre Lopes
Otacílio Costa,  17  de  Janeiro  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio


