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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 – PMM 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A 

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
COMUNICADO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR 
 
 
A Pregoeira no uso de atribuições legais, mediante Decreto nº 172/2019 de 05/04/2019, 

torna público às empresas participantes do edital epigrafado que DESCLASSIFICA as 

empresas abaixo relacionadas, conforme laudo de análise de amostras constante no 

processo licitatório, às folhas de nº 3524 a 3525, datado de 14/05/2019. 

 

 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 
00.802.002/0001-02, no item 281 (Tira reagente para determinação de glicose sanguínea...) 
por ter sido reprovada a amostra. 
 

 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
11.089.732/0001-16, nos itens 03(ácido peracético em solução pronta para uso...), 
99(Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e sensibilidade para medir pressão 
arterial...) e 100 (Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e sensibilidade para 
medir pressão arterial...),  por não ter apresentado a amostra.   

 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - ME, inscrita no CNPJ 
25.463.374/0001-74, nos itens 140 (Kit cirúrgico universal. Contendo: 2 aventais cirúrgicos 
compostos por não tecido SMS...), 141 (Kit cirúrgico estéril , indicado para cirurgia tipo 
Cesárea. Conjunto cirúrgico estéril, de uso único...),, 202 (Solução enzimática-Detergente 
Multienzimático...) e 279 (Indicador biológico, leitura em 48 horas, indicado para controle 
biológico de ciclos de esterilização a vapor...) 01 (achocolatado em pó instantâneo), por não 
ter apresentado a amostra.   
 

 MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA, inscrita no CNPJ 13.217.490/0001-24, desclassificada no item 95 (Equipo macrogotas 

com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y"...), por não ter sido reprovada a amostra.   

 
 

Matinhos, 17 de maio de 2019. 
 
 
 

Janete de Fátima Schmitz 
Pregoeira 


