
Pregão/Concorrência Eletrônica

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00660/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 13:34 horas do dia 12 de dezembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00660/2022, referente ao
Processo nº 00360888452022-25, o Pregoeiro, Sr(a) NATHALIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Frascos para acondicionamento e administração de dietas enterais capacidade de 100 ml
com conexão em cruz na cor lilás. Descartável, estéril com esterilização comprovada através de laudo. Com dupla
graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente,
inodoro, sem rígido com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com
trava, resistente, dobrável com perfeito encaixe, a fim de manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente
para o envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor de bico da tampa.
Acompanha etiqueta adesiva para identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Embalagem plástica individual lacrada de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade e livre de bisfenol.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 13.772 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 312.742,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R$ 26.993,1200 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/12/2022
13:33:12

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA,
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10, Melhor lance: R$ 26.993,1200

Item: 2
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Frascos para acondicionamento e administração de dietas enterais capacidade de 100 ml.
Descartável, estéril com esterilização comprovada através de laudo. Com dupla graduação em relevo na mesma face e
escala volumétrica de 50 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido com espessura
adequada que proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com trava, resistente, dobrável com perfeito
encaixe, a fim de manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o envase manual, tampa de rosca
ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para
identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual
lacrada de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade e livre de bisfenol.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 107.712 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 162.645,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 135.200,0000 , com valor
negociado a R$ 104.480,6400 .

Eventos do Item



Evento Data Observações

Adjudicado 12/12/2022
13:33:28

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.216.859/0001-56, Melhor lance: R$ 135.200,0000, Valor Negociado: R$
104.480,6400

Item: 3
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Frascos para acondicionamento e administração de dietas enterais, capacidade de 500 ml.
Descartável, estéril com esterilização comprovada através laudo. Com dupla graduação em relevo na mesma face e escala
volumétrica de 50 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido com espessura adequada
que proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com trava, resistente, dobrável com perfeito encaixe, a
fim de manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o envase manual, tampa de rosca ou lacre que
proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para identificação da
dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a
garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade, prazo de validade e livre de bisfenol.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 94.392 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 311.493,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 112.270,0000 , com valor
negociado a R$ 111.382,5600 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/12/2022
13:33:43

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.216.859/0001-56, Melhor lance: R$ 112.270,0000, Valor Negociado: R$
111.382,5600

Item: 4
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Equipo para Dieta Enteral sistema aberto (gravitacional) – Equipo para gotejamento
gravitacional de nutrição enteral; estéril, atóxico, apirogênico, ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em
qualquer tipo de frasco, contendo protetor, com conexão universal; Câmara de gotejamento flexível e transparente; Tubo
flexível na cor azul em PVC com no mínimo 1,20m de comprimento; Regulador de fluxo (pinça rolete) para controle
manual de gotejamento com segurança, conector escalonado, contendo protetor. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade,
livre de bisfenol e registro no Ministério da Saúde. Cumprir as determinações da RDC Nº 04/ 2011 e demais normas
legais.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 683.907 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.222.697,7500 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 901.599,9900 , com valor
negociado a R$ 895.918,1700 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/12/2022
13:33:59

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI, CNPJ/CPF: 07.094.705/0001-64, Melhor lance: R$ 901.599,9900, Valor Negociado:
R$ 895.918,1700

Item: 5
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Equipo duas vias com ponta cruz na cor lilás (para sistema fechado) – Equipo para
gotejamento gravitacional de nutrição enteral; estéril, atóxico, apirogênico, ponta perfurante adaptável com facilidade e
segurança em frasco com tampa com conexão em cruz, contendo protetor; Câmara de gotejamento flexível e
transparente; Tubo flexível cor diferenciada em PVC com no mínimo 1,20m de comprimento; Regulador de fluxo (pinça
rolete) para controle manual de gotejamento com segurança, 1 (uma) via com ponta perfurante em estrela com rosca em
ABS roxo para adaptação segura em bolsas de dietas enterais sistema Fechado 1 (uma) via com ponta perfurante biselada
em ABS branco, com apoio para adaptação em frascos d’água. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, livre de bisfenol
e registro no Ministério da Saúde. Cumprir as determinações da RDC Nº 04/ 2011 e demais normas legais.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não



Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 198.367 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.862.666,1300 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.120.208,5800 , com
valor negociado a R$ 1.118.789,8800 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/12/2022
13:34:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R$ 1.120.208,5800, Valor
Negociado: R$ 1.118.789,8800

Fim do documento


