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CONCORRÊNCIA SRP Nº 11/2017 
 ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS  Às dez horas e vinte minutos do dia sete de junho de dois mil e dezessete, foi aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL TRECHO 03 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL COBERTURA “C” – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião para o recebimento, abertura e julgamento dos envelopes de habilitação e proposta de preços, referente à Concorrência SRP nº 11/2017, que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de Equipamentos e Produtos Hospitalares, para atender as necessidades deste Senac-DF, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. Iniciando os trabalhos, a Presidente da Comissão explicou a norma de licitação e contratos do Senac, (Resolução Senac n.º 958/2012) e informou a importância da aquisição do objeto a ser licitado. Compareceu ao Certame a empresa: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda representada pela Senhora Mariledna Vidal Silva RG nº 0.292.134.363 SSP/BA. Iniciando os trabalhos, a Presidente declarou encerrada a fase de credenciamento e passou a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação. Na verificação constatou-se que a empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda atendeu as exigências editalicias, sendo habilitada. Posteriormente, a Presidente passou a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, momento no qual foram informados os preços, conforme consta na tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
PMH 

Valor (R$) 
Unt. Total 

1 
Abaixador de língua, espátula de madeira, descartável 100 unidades: Formato convencional liso, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura. 

60 3,90 234,00 

2 
Ácido paracético 0,2% 1 litro: Solução a Base de Ácido Peracético 0,2%. COMPOSIÇÃO: Ácido peracético, coadjuvantes, aditivo, antioxidante, adjuvante, alcalinizante antioxidante e água. PRINCÍPIO ATIVO: Ácido peracético 0,2%. 

50  - 

3 Água Bi-Destilada para diluição, Injetável 10 ml: Classe Terapéutica Diluente. Bi-destilada, ampola, 10 ml. 200  - 
4 Algodão hidrófilo em bolinhas 100 grs: Produto composto de 100% fibras naturais hidrófilo. 30  - 

5 
Algodão hidrófilo, absorvente 500 grs: Confeccionado com fibras 100% algodão. Especificações: Não estéril; Extra-absorvente; Formato: Rolo; Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente testado; Produto com validade.  

100 8,20 820,00 
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6 
Atadura bandagem de crepom, 10cm x 4,5mm x 1,8m, pacote 12 unidades:  Produto 100% puro algodão macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Tamanho: 10 cm x 4,5 X 1,8m; Dermatologicamente testado. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.  

10 6,10 61,00 

7 
Cabo de bisturi em aço inox cirúrgico, chato, nº 03: Produto em Aço Inox; Instrumento usado para fixação da lâmina de bisturi; Utilizado em lâminas nº 10, 11, 12 e 15, tamanho: 12,5cm. Obrigatório registro na Anvisa. 

100 8,00 800,00 

8 
Capote/avental cirúrgico, não estéril, 10 unidades: Informações Técnicas: Avental para procedimento em manga longa; Punho com elástico; Amarração em tiras; Fechamento do colarinho através de velcro; Gramatura 30g/m²; Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno; Atóxico; Hipoalergênico; Não estéril; Na cor branca. Tamanho: ÚNICO: 1,40 largura e 1,10 comprimento. 

100 15,00 1.500,00 

9 
Coletor rígido para material perfurocortante, capacidade 1,5 litro: Confeccionado a partir de papelão ondulado (caixa externa e bandeja), rígido que evita perfurações e vazamentos. O Kit é constituído de: sacola plástica amarela + fundo rígido + cinta lateral + coletor semi-montado + bandeja interna. Produzido de acordo com NBR 13853. 

100 3,50 350,00 

10 
Coletor rígido para material perfurocortante, capacidade 20 litros: Confeccionado a partir de papelão ondulado (caixa externa e bandeja), rígido que evita perfurações e vazamentos. O Kit é constituído de: sacola plástica amarela + fundo rígido + cinta lateral + coletor semi-montado + bandeja interna. Produzido de acordo com NBR 13853. 

100 5,98 598,00 

11 Coletor universal com tampa, não estéril, 50ml: Produto em poliestireno cristal, com pá, translucido tampa branca . Capacidade 50 ml.  300 0,20 60,00 

12 
Colírio solução oftálmica 20 ml: Classe terapêutica: Descongestionante Oc. Principio Ativo (cloridrato de nafazolina + sulfato de zinco heptaidratado). Produto com registro MS. 

25  - 

13 Compressa de gaze hidrófila 7,5 X 7,5 cm, 9 fios: Produto com dimensões de 7,5cm x 7,5cm, densidade de 9 fios por cm2, pacote com 10 unidades esterilizadas. 200 0,52 104,00 
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14 
Dappen de vidro incolor: Dados técnicos: Tamanho externo: 3,5cm de altura e 3,5cm de largura; Boca maior: 26mm e profundidade 19mm; Boca menor: 21mm e profundidade 11mm. Peso (vidro): 50g. 

100  - 

15 

Detergente líquido Enzimático 1 litro: Nome: ZYMEDET ULTRA 6E (6 ENZIMAS), Sinônimo: Detergente enzimatico líquido. Contendo no mínimo 4 grupos básicos de enzimas: amilase, carbohidrase, protease e lípase.  10%, 100% biodegradável, não irritante à pele e mucosa. Deverá atender tanto a limpeza manual quanto a automatizada. Composto por quaternárrio de amônia e álcool etílico, para desinfecção de artigos semi críticos e não críticos. 

200  - 

16 
Esparadrapo, 10 cm X 4,5m: Esparadrapo impermeável de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Cor: branco. Tamanhos: 10cm X 4,5m. Registro ANVISA. 

100  - 

17 
Fita Micropore, 100mm X 10m: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Composição: tecido non-woven á base de fibra de viscose, resina acrílica e adesivo acrílico. Embalagem: Rolo com Tampa; Medida: 100 X 10m. 

100 7,20 720,00 

18 
Fita Micropore, 25mm X 10m: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Composição: tecido non-woven á base de fibra de viscose, resina acrílica e adesivo acrílico. Embalagem: Rolo com Tampa; Medida: 25mm X 10m. 

100 2,20 220,00 

19 
Fita Micropore, 50mm X 10m: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Composição:tecido non-woven á base de fibra de viscose, resina acrílica e adesivo acrílico. Embalagem: Rolo com Tampa; Medida: 50mm X 10m. 

100  - 
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20 
Fita micropore, 1,2cm x 4,5m, branca: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Composição:tecido non-woven á base de fibra de viscose, resina acrílica e adesivo acrílico. Embalagem: Rolo com Tampa; Medida: 1,2 cm x 4,5m. 

100  - 

21 
Gaze em rolo, 91 m x 91 cm: Bobina com  9, 11 ou 13 fios por cm2 em formato de bobina, medindo 91 cm por 91 m. Absorção = 3-5 s, brancura = 80% a. Confeccionada em tecido 100% algodão, isento de impurezas, macio, alvejado, altamente absorvente.  

100 48,00 4.800,00 

22 
Gaze tubular, malha para dedo 4cm x 25m:  Descrição: Malha para dedo Tubular de algodão utilizada em aplicações ortopédicas. Composição: Tecido de malha 100% Algodão Crú.  Altura: 1.00 cm; Largura: 4.00 cm; Comprimento: 25m. 

100 5,98 598,00 

23 

Seringa hipodérmica descartável, 20ml, com agulha, caixa com 100 unidades: Informações Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas Cilindro - altamente transparente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão - confeccionado em TPE, atóxico,"látex free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação - apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem - as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno - e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia. 

200 38,70 7.740,00 
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24 

Seringa hipodermica descartável, 50 ml: Seringa descartável de uso único, estéril, atóxica e antipirogênica. Bico central Luer Slip ou Luer Lok. Cilindro transparente com anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo; Pistão confeccionado em TPE, atóxico,"látex free";Esterilizadas a óxido de etileno; Sistema Break off impede a reutilização de seringas descartáveis através da haste, que quando flexionada lateralmente em relação ao eixo da seringa quebra-se; Esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.  Esterilizadas a óxido de etileno - e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia. 

100 3,40 340,00 

25 

Seringa hipodérmica descartável, 5ml, com agulha, caixa com 100 unidade: Informações Técnicas: Informações Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas Cilindro - altamente transparente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão - confeccionado em TPE, atóxico,"látex free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação - apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem - as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno - e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia. 

200 21,70 4.340,00 

26 Solução hipertônica de glicose a 50%, 10ml: Solução injetável, hipertônica, estéril e apirogênica de Glicose 50%: Embalagem ampolas plásticas de polietileno transparentes. 100  - 

A Presidente informou que a Sessão seria suspensa para verificação quanto a aceitabilidade dos produtos com o setor responsável, e que o resultado seria divulgado posteriormente. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou aos membros da CPL que assinassem a presente Ata.    Weslane de Oliveira Santos Presidente  
  Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro    PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda 


