
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

EXAME

 

EXAME DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO I

PREGÃO ELETRÔNICO: 10/2019/DELTA/SUPEL/RO

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.168886/2018-18/SESAU
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material penso hospitalar: de alta
complexidade – drenos, sonda e outros, conforme descritos na Sams (anexo IV), visando atender as
necessidades e demandas das unidades de saúde hospitalares e ambulatoriais, unidades gerenciadas pela 
Secretaria de Estado da Saúde/SESAU-RO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através do Pregoeiro nomeado na Portaria
N° 46/2019/SUPEL-CI, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019 publicada no DOE no dia 18 de fevereiro de
2019, em resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO recebido, vem neste ato esclarecer o que se segue:

  Considerando que a questão levantada no pedido de esclarecimento tem sua origem no Termo de
Referência, enviamos o pedido, e anexos, por e-mail à SESAU/RO-CAFII,  para manifestação, pelo que
discriminaremos o assunto resumidamente e, em, a resposta dada pela Unidade.

► Empresa “A”:

Impugnação I

    I – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA CONCORRÊNCIA:

Ao proceder a análise do Edital do certame, bem como, dos descritivos dos itens objeto da licitação, salta aos
olhos o equívoco na descrição dos itens 2, 3, 4 e 5, que seguem abaixo transcritos:

A análise detida do Edital, indica de forma bastante clara que o descritivo dos produtos aponta para aqueles
fabricados pela empresa Johnson & Johnson, a saber Prolene PHS (itens 2 e 3) e Ventral Patch (itens 4 e 5),
senão observe o descritivo de referidos produtos no catálogo da marca, cuja íntegra segue em anexo. Tal
conduta é vedada pela Lei 8666/93, conforme se faz prova mediante a documentação que ora se junta. As
especificações milimétricas de tamanho são absolutamente irrelevantes para o alcance do objetivo final,
tendo em vista que inúmeras outras multinacionais trabalham com produto extremamente semelhante com
variações ínfimas das dimensões solicitadas no certame e que alcançariam sem qualquer dificuldade a
finalidade a que se destina o objeto licitado. A manutenção dos referidos itens na forma descrita inicialmente
apenas demonstrará o desvirtuamento da presente licitação e o direcionamento para os produtos acima
identificados. O artigo 7º, inciso I, parágrafo 5º, da Lei 8.666/93 estabelece que “é vedada a realização de
licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais
materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato
convocatório”. Já o seu artigo 15, parágrafo 7º, inciso I, estabelece que deve haver a especificação completa



do bem a ser adquirido “sem indicação de marca”, o que não se vislumbra no caso do presente edital
convocatório, não podendo ser admitido esse tipo de excesso, violando assim as regras legais, não havendo
nos presentes autos qualquer

justificativa ou apresentação de explicações estritamente técnicas que justifiquem o porque de determinada
característica. Assim, os itens 2, 3, 4 e 5 do edital encontram-se completamente direcionados a uma marca
específica, o que por si só fere o princípio da isonomia consagrado no inciso I do art. 5º da CF, tendo em
vista que o ato de convocação consigna cláusula manifestamente comprometedora e restritiva do caráter
competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. A manutenção dos requisitos supramencionados
apenas demonstrará o desvirtuamento da presente licitação e o direcionamento para o os produtos
comercializados pela J&J. Das considerações acima escandidas deflui-se com clareza que as características
exigidas no Edital do certame são específicas e indissociáveis a produtos comercializados exclusivamente
pela J&J, não havendo qualquer razão técnica para fazêlo e, ainda que por hipótese tais especificações
fossem condição sine qua non a execução do objeto licitado mais uma vez não haveria razão a modalidade
licitatória eleita, pois, a forma correta de licitação seria a inexigibilidade. Ora, a administração pública
poderá obter a mesma qualidade ou até superior no objeto da licitação com outros produtos, mas, certamente,
por um preço muito menor do que o ofertado pela empresa representante dos produtos J&J. As
especificações editalícias dos produtos devem, portanto, ser suprimidas integralmente do Edital pois eivadas
de vícios insanáveis, mantendo características de exigências despropositadas e desnecessárias à execução do
objeto licitado, apresentandose restritivas a necessária concorrência. A bem da verdade, tratam-se de
exigências ilegais que frustram a regra imposta a administração da busca pela proposta mais vantajosa ao
erário público. Conforme exposto ao norte, existem atualmente no mercado equipamentos que, embora não
tenham todas as características previstas no Edital, comprovadamente são tão ou mais eficientes que os
produtos J&J, pelo que a restrição impugnada evidenciase restritiva a concorrência, trazendo indubitável
malefício a administração pública.

Saliente-se por oportuno, que nenhuma vantagem adicional será auferida pela Administração em exigir os
produtos com todas as características constantes do Edital. Por isso afirma-se que as exigências do edital são
ilegais e desarrazoadas. A própria Lei de Licitação cuidou de alijar condutas como a adotada no Edital
impugnado, verbis:

Art. 3º. A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes
são correlatos; § 1 o É vedado aos agentes públicos: I - admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
compe��vo, inclusive nos casos de sociedades coopera�vas, e estabeleçam preferências ou
dis�nções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância imper�nente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o
disposto nos §§ 5o a 12 deste ar�go e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Na mesma senda, o Tribunal de Contas da União já se posicionou em situação semelhante a que ocorre
no presente certame:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO (MENOR TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO COLETIVA (REFEIÇÃO-CONVÊNIO). CLÁUSULA EDITALÍCIA EXCESSIVAMENTE
RESTRITIVA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO. CONHECIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO. (...) deve ser preservado o caráter compe��vo do certame, conforme apregoam o
art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e o art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/2002, sendo permi�das, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da CF/88, apenas exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garan�a do cumprimento das obrigações (TCU – 032.818/2012-6. Sessão
09/02/2011. Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcan�).

Nota-se, portanto, que, man�dos os padrões definidos para os produtos con�dos no instrumento convocatório
haverá grave e irreparável violação aos Princípios da Legalidade e Moralidade que devem reger todo e qualquer ato
do gestor público. Diante do exposto, ficam desde já impugnadas as exigências con�das no Edital no que se refere a
especificação dos produtos que em nada interfiram com o alcance do resultado final.



     II – DO PEDIDO:

Assim, é o presente para apresentar as IMPUGNAÇÕES acima descritas, que seja julgada procedente, com a
nulidade dos itens atacados e/ou retificações dos itens viciados, determinando a republicação do Edital,
escoimado dos vícios apontados, com o objetivo de dar seguimento ao certamente de maneira legítima e
segura. São os termos. Pede deferimento

 

► Empresa “B”:

Impugnação II

I - DO MÉRITO:

Constata-se a presença de possivel direcionamento à marca especifica na descrição dos itens 04 e 05 do
Anexo II, vez que faz-se a menção de caracteristica de produto impar, o que, evidentemente, direciona para
marca que realiza fabricação do equipamento daquela caracteristica, restringindo a participação de demais
fabricantes e fornecedores que detenham produtos que antendam tecnicamente o objeto escorreito no Edital.

Adiante, pontua-se o fato de que a descrição do item deve ser quanto a sua especificação técnica,
funcionalidade e fatores correlatos, de modo que pontos especificos não possuem interferencia em sua
essencia funcional e nem sequer relação a aplicabilidade técnica. Assim, resumidamente, as singularidades
de caracteristicas impedem a ampla participação de empresas que detenham produtos com a correta
especificação técnica.

Pois bem, o lote 01 itens 04 e 05, constam com a seguinte redação:

Item 5: DISPOSITIVO PARA  REPARO DE HÉRNIA UMBILICAL, PARCIALMENTE
ABSORVÍVEL,COM 4,3 CM DE DIÂMETRO, COMPOSTO POR:TELA DE POLIPROPILENO COM
CAMADAS DE TELAS POLIDIOXANONA E CELULOSE OXIDADA REGENERADA.

Item 6: DISPOSITIVO PARA REPARO DE HÉRNIA UMBILICAL, PARCIALMENTE ABSORVÍVEL,
COM 6,4 CM DE DIÂMETRO,COMPOSTO POR: TELA DE POLIPROPILENO COM CAMADAS DE
TELAS POLIDIOXANONA E CELULOSE OXIDADA REGENERADA.

Nessa esteira de raciocínio, ressaltamos a necessidade de correção da descrição,em obediência ao artigo
3°,parágrafo 1°,inciso 1,Lei 8666/93,vejamos:

§1° É vedado aos agentes públicos: I-admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
compe��vo,inclusive nos casos de sociedades coopera�vas,e estabeleçam preferências ou
dis�nções em razão da naturalidade,da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância imper�nente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,ressalvado o disposto
nos §§5°a 12 deste ar�go e no art.3° da Lei n°8.248,de 23 de outubro de 1991;

Diante do exposto, impugna-se o Edital nº.010/2019, haja vista que a descrição merece correção e/ou
substituição do texto.Assim,sugere-se a seguinte redação,capaz de abranger todas as fabricantes e
fornecedores:

Item 5 :DISPOSITIVO PARA REPARO DE HÉRNIA UMBILICAL, PARCIALMENTE
ABSORVÍVEL,ENTRE 4,3 A 4,6 CM DE DIÂMETRO,COMPOSTO POR: TELA DE POLIPROPILENO
COM CAMADAS DE TELAS POLIDIOXANONA E CELULOSE OXIDADA
REGENERADA OU COMPOSTA DE TECIDO POLIÉSTER MONOFILAMENTAR TRIDIMENSIONAL
NÃO ABSORVÍVEL OU COM COMPOSIÇÃO QUE ATENDA A TÉCNICA APLICADA, POSSUINDO
A MESMA FINALIDADE E ATINGINDO O FIM A QUE SE DESTINA.

Item 6: DISPOSITIVO  PARA  REPARO DE  HÉRNIA UMBILICAL, PARCIALMENTE ABSORVÍVEL,
ENTRE 6,4 A 6,6 CM DE DIÂMETRO, COMPOSTO POR: TELA DE POLIPROPILENO COM



CAMADAS DE TELAS POLIDIOXANONA E CELULOSE OXIDADA REGENERADA OU
COMPOSTA DE TECIDO POLIÉSTER MONOFILAMENTAR  

TRIDIMENSIONAL NÃO ABSORVÍVEL OU COM COMPOSIÇÃO QUE ATENDA A TÉCNICA
APLICADA, POSSUINDO A MESMA FINALIDADE E ATINGINDO O FIM A QUE SE DESTINA.   

A necessária correção é fator determinante, em atenção a competitividade no certame e prevenção de
prejuízos ao erário,uma vez que a competição diz respeito,também,ao melhor preço e a logística de entrega. 
 

Não atende ao interesse público uma contratação desnecessariamente onerosa, em que a Administração
Pública poderia obter um material de mesma ou superior eficiência por um preço menor,desde que inexista
descrição que indique direcionamento.

Não obstante ser mais que defeso que a Administração Pública tem o direito de decidir qual o tipo de
contratação melhor lhe convém,entretanto, estas devem,inquestionavelmente, respeitar os ditames legais
previstos na Lei n.8.666/93,nos princípios que norteiam a Administração Pública e demais dispositivos
aplicáveis a espécie.

Assim sendo, tem-se claro que a alteração ora pleiteada não materializará prejuízos ao processo licitatório,
servirá apenas como maneira de regularizar o certame afim de que seja respeitada a livre e ampla
concorrência (princípio da competitividade),bem como a economicidade,eis que com  o maior número de
participante, maior será a desejada economia à Administração Pública.

II - DO PEDIDO:

Ante ao fartamente exposto,requer-se a reformulação do Edital de Pregão nº.10/2019-RO, em especial, com a
correção da descrição dos itens 04 e 05 do Anexo II, providenciando,em caráter imediato.

Nestes termos,

Pede e espera Deferimento.

 

► Resposta SESAU-CAFII:

►Empresa “A”:

Impugnação I

1 - DOS PEDIDOS: 

I - Da empresa HYBRIDA PROD. HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 12.544.921/0001-02:

Em suma o fornecedor alega que os descritivos dos itens 2, 3, 4 e 5 estariam "supostamente" direcionados
para marca de produto específico e para tanto, estaria infringindo os princípios que norteiam a administração
pública (LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA).
Reduzindo consideravelmente a competitividades (ampla concorrência).

Fato este que desde já rechaçamos veementemente, conforme poderemos observar na justificativa que será
apresentada abaixo.

2 - DAS ANÁLISES:

I - Da empresa HYBRIDA PROD. HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 12.544.921/0001-02:

Ao analisarmos os 4 (quatro) apontamentos, iremos analisar em conjunto os itens 2 e 3 e posteriormente os
itens 4 e 5, uma vez, que tratam-se do produtos idênticos, porém com tamanhos distintos, conforme segue:



 

A) Em relação aos itens 2 e 3 o questionamento principal diz respeito as dimensões dos produtos, que
estariam restringindo produtos de outras marcas poderem ofertar suas propostas, pois o descritivo técnico do
produto "categoricamente está direcionado aos produtos da marca Johnson & Johnson, impossibilitando
outra marca de concorrerem entre si.

 

B) No mesmo sentido, estariam os item 4 e 5, onde o questionamento principal diz respeito as dimensões dos
produtos, que estariam restringindo produtos de outras marcas poderem ofertar suas propostas, pois o
descritivo técnico do produto "categoricamente está direcionado aos produtos da marca Johnson & Johnson,
impossibilitando outra marca de concorrerem entre si.

3 - DAS JUSTIFICATIVAS E CORREÇÕES

I - Da empresa HYBRIDA PROD. HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 12.544.921/0001-02:

A) Resposta: Realizamos os ajustes necessários tanto para o item 2, quanto para o item 3, abrindo margem
para produtos que detenham outras dimensões, mas com mesmas características, para que assim possam
concorrer e participar do pleito, sem que haja restrições.

Conforme segue no novo descritivo:

ITEM 2: 

DISPOSITIVO  PARA  REPARO  DE  HÉRNIA  INGUINAL (TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO), 100%
POLIPROPILENO, COMPOSTO DE TELA ANTERIOR, CONECTOR E TELA POSTERIOR.

DIMENSÕES E TAMANHOS BASE:

TELA  ANTERIOR  (LARGURA:  4,5 a 5,0  CM (+/- 0,5 cm de variação de tamanho);  COMPRIMENTO: 
10 a 11 CM (+/- 1 cm de variação de tamanho); CONECTOR (DIÂMETRO: 1,9 CM e ALTURA: 1,3 CM
(+/- 0,3 cm de variação de tamanho para diâmetro e altura) E TELA POSTERIOR (DIÂMETRO: 11 a 12
CM (+/- 1 cm de variação de tamanho).

 

ITEM 3: 

DISPOSITIVO  PARA  REPARO  DE  HÉRNIA  INGUINAL (TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO), 100%
POLIPROPILENO, COMPOSTO DE TELA ANTERIOR, CONECTOR E TELA POSTERIOR.

DIMENSÕES E TAMANHOS BASE:

TELA  ANTERIOR  (LARGURA:  4,5 a 5,0  CM (+/- 0,5 cm de variação de tamanho);  COMPRIMENTO: 
10 a 11 CM (+/- 1 cm de variação de tamanho); CONECTOR (DIÂMETRO: 1,9 CM e ALTURA: 1,3 CM
(+/- 0,3 cm de variação de tamanho para diâmetro e altura) E TELA POSTERIOR (DIÂMETRO: 7 a 8
CM (+/- 1 cm de variação de tamanho).

Portanto, com base no exposto acima, realizaremos os ajustes nos items 2 e 3, para que outras marcas e
interessados no certame possam exercer seu direito da livre iniciativa, ampla concorrência e o tratamento
isonômico entre as partes.

B) Resposta: Realizamos os ajustes necessários tanto para o item 4, quanto para o item 5, abrindo margem
para produtos que detenham outras dimensões, mas com mesmas características, para que assim possam
concorrer e participar do pleito, sem que haja restrições.

Conforme segue no novo descritivo:

ITEM 4:

DISPOSITIVO   PARA   REPARO   DE   HÉRNIA UMBILICAL (TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO),
PARCIALMENTE ABSORVÍVEL, COM 4,4 CM DE DIÂMETRO. (+/- 1 CM variação de tamanho).

 

ITEM 5:



DISPOSITIVO   PARA   REPARO   DE   HÉRNIA UMBILICAL (TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO),
PARCIALMENTE ABSORVÍVEL, COM 7,4 CM DE DIÂMETRO. (+/- 1 CM variação de tamanho).

 

► Resposta SESAU-CAFII:

►Empresa “B”:

Impugnação II

 1 - DOS PEDIDOS: 

II - Da empresa QUALITY COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 14.070.112/23:

Em suma o fornecedor alega que os descritivos dos itens 1, 4 e 5 "supostamente" estariam direcionados para
marca de produto específico e para tanto, estaria infringindo os princípios que norteiam a administração
pública (LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA).
Reduzindo consideravelmente a competitividades (ampla concorrência).

Fato este que desde já rechaçamos veementemente, conforme poderemos observar na justificativa que será
apresentada abaixo.

2 - DAS ANÁLISES:

II - Da empresa QUALITY COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 14.070.112/23:

Ao analisarmos os 3 (três) apontamentos que foram realizados, passaremos a pontuar caso a caso, conforme
segue:

A) Apenas cita o item 1, contudo carece de maiores detalhamentos do produto, falta de embasamento fático
frente a causa de pedir no que diz respeito ao item.

B) Em relação ao item 4, houve dois questionamentos substanciais frente ao item. Um diz respeito as
dimensões do produto, que estariam restringindo produtos de outras marcas poderem ofertar suas propostas,
e outro questionamento diz respeito ao descritivo técnico do produto, pois solicita-se material que tenha em
sua constituição a possibilite o produto ser semi reabsorvível.

C) Em relação ao item 5, questionamento idêntico ao item 4, também houve dois questionamentos
substanciais frente ao item. Um diz respeito as dimensões do produto, que estariam restringindo produtos de
outras marcas poderem ofertar suas propostas, e outro questionamento diz respeito ao descritivo técnico do
produto, pois solicita-se material que tenha em sua constituição a possibilite o produto ser semi reabsorvível.

3 - DAS JUSTIFICATIVAS E CORREÇÕES

II - Da empresa QUALITY COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 14.070.112/23:

A) Resposta: No apontamento frente ao item 1, apesar do reclamante/impugnante citar o item 1, não
adentrou do mérito ou registrou maiores detalhes frente a este item. Sendo assim, tivemos o cuidado de
entrar em contato com o fornecedor, para verificar se teria algo a questionar ou registrar, contudo o mesmo
informou que fora um equívoco no pedido, onde a reclamação seria apenas no descritivo dos itens 4 e 5
apenas.

Neste sentido, por não haver maiores detalhamentos no item impugnado, não havendo em nosso
entendimentos, embasamento fático frente a causa de pedir no que diz respeito ao item, estamos
considerando que não haverá necessidade de correção e/ou ajustes no descritivo do item em questão.

B e C) Resposta: 



Realizamos os ajustes necessários tanto para o item 4, quanto para o item 5, abrindo margem para produtos
que detenham outras dimensões, mas com mesmas características, para que assim possam concorrer e
participar do pleito, sem que haja restrições.

Conforme segue no novo descritivo:

ITEM 4:

DISPOSITIVO   PARA   REPARO   DE   HÉRNIA UMBILICAL (TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO),
PARCIALMENTE ABSORVÍVEL, COM 4,4 CM DE DIÂMETRO. (+/- 1 CM variação de tamanho).

 

ITEM 5:

DISPOSITIVO   PARA   REPARO   DE   HÉRNIA UMBILICAL (TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO),
PARCIALMENTE ABSORVÍVEL, COM 7,4 CM DE DIÂMETRO. (+/- 1 CM variação de tamanho).

 

 

Tendo em vista o resultado da análise quanto aos pedidos de esclarecimentos/impugnação impetrados por
licitantes e acolhidos pela SESAU/RO, informamos que o instrumento convocatório, SOFREU
 ALTERAÇÃO  NO ANEXO II - QUADRO ESTIMATIVO.

Assim, com a alteração na descrição dos itens 2, 3, 4 e 5, os itens que comporão o Quadro Estimativo
deverão serem lidos conforme disponibilizado abaixo, prevalecendo inalteradas todas as demais cláusulas do
edital.

ONDE SE LÊ:

ANEXO II DO EDITAL - QUADRO ESTIMATIVO

VALOR TOTAL: R$ 5.520.240,36 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO
MÉDIO

TOTAL
GERAL

2

DISPOSITIVO PARA
REPARO DE HÉRNIA
INGUINAL, 100%
POLIPROPILENO,
COMPOSTO POR: TELA
ANTERIOR (LARGURA: 4,5
CM; COMPRIMENTO: 10
CM); CONECTOR
(DIÂMETRO: 1,9 CM;
ALTURA: 1,3 CM) E TELA
POSTERIOR (DIÂMETRO: 10
CM).

UNIDADE 300  R$ 4.670,74 R$ 1.444.074,00



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO
MÉDIO

TOTAL
GERAL

3

DISPOSITIVO PARA
REPARO DE HÉRNIA
INGUINAL,100%
POLIPROPILENO,
COMPOSTO POR: TELA
ANTERIOR (LARGURA: 4,5
CM; COMPRIMENTO: 10
CM); CONECTOR
(DIÂMETRO: 1,9 CM;
ALTURA: 1,3 CM) E TELA
POSTERIOR (DIÂMETRO:
7,5 CM)

UNIDADE 300 R$ 4.955,61 R$ 1.525.761,00

4

DISPOSITIVO PARA
REPARO DE HÉRNIA
UMBILICAL,
PARCIALMENTE
ABSORVÍVEL, COM 4,3 CM
DE DIÂMETRO, COMPOSTO
POR: TELA DE
POLIPROPILENO COM
CAMADAS DE TELAS
POLIDIOXANONA E
CELULOSE OXIDADA
REGENERADA

UNIDADE 300 R$ 2.340,76 R$ 763.275,00

5

DISPOSITIVO PARA
REPARO DE HÉRNIA
UMBILICAL,
PARCIALMENTE
ABSORVÍVEL, COM 6,4 CM
DE DIÂMETRO, COMPOSTO
POR: TELA DE
POLIPROPILENO COM
CAMADAS DE TELAS
POLIDIOXANONA E
CELULOSE OXIDADA
REGENERADA

UNIDADE 300 R$ 3.242,88 R$ 1.040.187,00

 

LEIA-SE:

ANEXO II DO EDITAL - QUADRO ESTIMATIVO

VALOR TOTAL: R$ 5.520.240,36 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO
MÉDIO

TOTAL
GERAL



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO
MÉDIO

TOTAL
GERAL

2

DISPOSITIVO  PARA  REPARO  DE 
HÉRNIA  INGUINAL (TELA
INORGÂNICA DE
POLIPROPILENO), 100%
POLIPROPILENO, COMPOSTO DE
TELA ANTERIOR, CONECTOR E
TELA POSTERIOR.

DIMENSÕES E TAMANHOS BASE:

TELA  ANTERIOR  (LARGURA: 
4,5 a 5,0  CM (+/- 0,5 cm de variação
de tamanho);  COMPRIMENTO:  10 a
11 CM (+/- 1 cm de variação de
tamanho); CONECTOR
(DIÂMETRO: 1,9 CM e ALTURA:
1,3 CM (+/- 0,3 cm de variação de
tamanho para diâmetro e altura) E
TELA POSTERIOR (DIÂMETRO:
11 a 12 CM (+/- 1 cm de variação de
tamanho).

UNIDADE 300 R$ 4.813,58 R$ 1.444.074,00

3

DISPOSITIVO  PARA  REPARO  DE 
HÉRNIA  INGUINAL (TELA
INORGÂNICA DE
POLIPROPILENO), 100%
POLIPROPILENO, COMPOSTO DE
TELA ANTERIOR, CONECTOR E
TELA POSTERIOR.

DIMENSÕES E TAMANHOS BASE:

TELA  ANTERIOR  (LARGURA: 
4,5 a 5,0  CM (+/- 0,5 cm de variação
de tamanho);  COMPRIMENTO:  10 a
11 CM (+/- 1 cm de variação de
tamanho); CONECTOR
(DIÂMETRO: 1,9 CM e ALTURA:
1,3 CM (+/- 0,3 cm de variação de
tamanho para diâmetro e altura) E
TELA POSTERIOR (DIÂMETRO: 7
a 8 CM (+/- 1 cm de variação de
tamanho).

UNIDADE 300 R$ 5.085,87 R$ 1.525.761,00



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO
MÉDIO

TOTAL
GERAL

4

DISPOSITIVO   PARA   REPARO  
DE   HÉRNIA UMBILICAL (TELA
INORGÂNICA DE
POLIPROPILENO),
PARCIALMENTE ABSORVÍVEL,
COM 4,4 CM DE DIÂMETRO. (+/-
1 CM variação de tamanho).

UNIDADE 300 R$ 2.544,25 R$ 763.275,00

5

DISPOSITIVO   PARA   REPARO  
DE   HÉRNIA UMBILICAL (TELA
INORGÂNICA DE
POLIPROPILENO),
PARCIALMENTE
ABSORVÍVEL, COM 7,4 CM DE
DIÂMETRO. (+/- 1 CM variação de
tamanho).

UNIDADE 300 R$ 3.467,29 R$ 1.040.187,00

 

Fica reaberto novo prazo estabelecido, conforme abaixo:

DATA: 29/08/2019 às 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio através dos telefones (69) 3212-
9265 ou pelo email: delta.supel@gmail.com.

 

Porto Velho,  13 de agosto de 2019.

 

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro -  Equipe DELTA/SUPEL

SUPEL/RO - Mat. 300130075

Documento assinado eletronicamente por Jader Chaplin Bernardo de Oliveira, Pregoeiro(a), em
14/08/2019, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 7305945 e o código CRC FF86946C.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0036.168886/2018-18 SEI nº 7305945

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:delta.supel@
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

