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COMUNICADO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 2º LUGAR 
 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2019 – PMM 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
A Pregoeira no uso de atribuições legais, mediante Decreto nº 514/2019 de 02/09/2019, 
torna público às empresas participantes do edital epigrafado que DESCLASSIFICA a 
empresa abaixo relacionada, conforme laudo de análise de amostras constante no processo 
licitatório, Ofício nº 117/2019 de 29/10/2019, às folhas de nº 1402 a 1403. 
 

 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES – ME, inscrita no CNPJ 
25.463.374/0001-74, no item 50 (bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, 
recortável até, no mínimo, 76 mm, transparente, ou opaca drenável, com filtro de carvão 
ativado acoplado...) e no item 52 (bolsa para colostomia e ileostomia. Conjunto de Placa e 
Bolsa para Colostomia, ileostomia, composta de: Placa-base plana flange de  50mm até no 
mínimo 70mm recortável de 10mm até no mínimo 65mm, composta de resina sintética sem 
adesivo microporoso, com duas camadas de segurança...). 
 
Resultado:  Amostras reprovadas pois a  placa de resina sintética não é dupla, conforme 
descritivo do edital e sim uma resina de hidrocoloide de apenas uma simples camada, a qual 
não adere o suficiente e acaba descolando muito antes do que uma bolsa de qualidade, 
desta forma, a troca ocorre com maior freqüência gerando um gasto muito maior e causando 
constrangimento, alem disso, estão causando alergia e irritação na pele dos usuários destas 
bolsas, conforme queixas técnicas em anexo no processo licitatório às folhas de nº 1404 a 
1409, feitas pelos profissionais enfermeiros. 
 
 
 
 

Matinhos, 29 de outubro de 2019. 
 
 
 

Janete de Fátima Schmitz 
Pregoeira 


