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CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  
EMPRESAS CLASSIFICADAS EM 3º LUGAR. 

 
 
A Pregoeira no uso de atribuições legais, mediante Decreto nº 172/2019 de 05/04/2019, torna 
público às empresas participantes do edital PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 011/2019 – PMM, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, que CONVOCA as 
empresas abaixo relacionadas para apresentar amostras conforme Termo de Referência do edital 
constante no Anexo I: 
 

 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 
00.802.002/0001-02, no item 99(Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e 
sensibilidade para medir pressão arterial...). 

 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
00.656.468/0001-39, no item 281 (Tira reagente para determinação de glicose sanguínea...). 

 PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 
22.437.236/0001-22, no item 100 (Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e 
sensibilidade para medir pressão arterial...). 

 
  
Observação: a empresa vencedora deverá entregar 01 (uma) amostra do produto à Secretaria de 
Saúde do Município, no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento da 
presente convocação, conforme as exigências a seguir: 10.1.1. As amostras deverão vir 
identificadas com o nome da empresa proponente; 10.2. O responsável pelo recebimento das 
amostras será o Farmacêutico Responsável Técnico da Farmácia Hospitalar Nossa Senhora dos 
Navegantes – Daniel K. Bondezan – CRF-PR: 21326; 10.3. O local de entrega das amostras será 
no próprio Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, cujo endereço é: Av. Paraná, 828 – Tabuleiro 
– Matinhos-PR – CEP: 83260-000; 10.3.1. As amostras serão avaliadas em um prazo de até 03 
(três) dias úteis, a contar a partir da data de entrega das amostras; 10.4. Todos os Laudos exigidos 
nos descritivos deverão vir acompanhados de uma cópia junto com a amostra enviada. Estes 
ficarão arquivados junto ao setor técnico; As amostras deverão estar perfeita condições para 
análise, devendo seguir o que exige no Termo de Referência do edital.  

Matinhos, 27 de maio de 2019. 
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