
 

 

No dia 11 do mês de março do ano de 2022, às 1

Hospital das Clínicas, com sede na Primeira Avenida, Nº 545, Setor Leste Universitário, 

CEP: 74.605-020. Eu, Marcos Dias da Silva, comprador, portador da matricula 5355, 

nesta data dei abertura ao julgamento dos documentos habilitatórios e propostas 

apresentadas pelos interessados que enviaram documentação via e

participação da seleção publica de n° 08/

forma eletrônica através da cotação no Portal Huma n.º 129544

contração de empresa para fornecimento de luvas 

De Jataí Dr. Serafim de Carvalho.  O modo adotado n

fechado conforme disposição expressa do ART. 11, § 2° do Regulamento de Compras e 

Contratações da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para Atendimento 

ao Termo de Colaboração n° 01/2020

apresentadas é o de menor preço

seleção publica 08/2022 e ART. 12 do já mencionado regulamento de compras e 

contratações. Respeitando o parecer técnico expedido pela Encarregada do 

Almoxarifado do HEJ Sra. Rose Kelly Sousa Lima; 

itens das empresas habilitadas
 

18.252.904/0001-70 -- HEALTH CARE & DUBEBE 
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 

COS

It Descrição do item

01 Luva cirúrgica nº 6,0 estéril

07 
Luva de procedimento G não 
estéril 

08 
Luva de procedimento
estéril 

12 
Luva de procedimento P não 
estéril 

ATA DE JULGAMENTO 

Processo n° 1284/2021 

Seleção Publica n° 08/2022 

 

do mês de março do ano de 2022, às 14h45min, na Fundação de Apoio ao 

Hospital das Clínicas, com sede na Primeira Avenida, Nº 545, Setor Leste Universitário, 

Marcos Dias da Silva, comprador, portador da matricula 5355, 

nesta data dei abertura ao julgamento dos documentos habilitatórios e propostas 

apresentadas pelos interessados que enviaram documentação via e

seleção publica de n° 08/2022, com o recebimento das propostas de 

forma eletrônica através da cotação no Portal Huma n.º 129544, que tem por objeto a 

contração de empresa para fornecimento de luvas destinadas ao Hospital Estadual 

De Jataí Dr. Serafim de Carvalho.  O modo adotado na presente seleção pública é o 

fechado conforme disposição expressa do ART. 11, § 2° do Regulamento de Compras e 

Contratações da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para Atendimento 

ao Termo de Colaboração n° 01/2020-SES. O critério de julgamento das 

menor preço observado o item 5.2 do instrumento convocatório da 

seleção publica 08/2022 e ART. 12 do já mencionado regulamento de compras e 

contratações. Respeitando o parecer técnico expedido pela Encarregada do 

xarifado do HEJ Sra. Rose Kelly Sousa Lima; a seguir o mapa relacionando os 

itens das empresas habilitadas e com menor valor cotado; 

HEALTH CARE & DUBEBE INDÚSTRIA, COMERCIO, 
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 

COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 

Descrição do item Marca 
Qtde 
total 

Valor 
unitário

Luva cirúrgica nº 6,0 estéril Descarpack 36.000 1,39 

Luva de procedimento G não 
Descarpack 18.000 19,00

Luva de procedimento M não 
Descarpack 18.000 19,00

Luva de procedimento P não 
Descarpack 18.000 19,00

min, na Fundação de Apoio ao 

Hospital das Clínicas, com sede na Primeira Avenida, Nº 545, Setor Leste Universitário, 

Marcos Dias da Silva, comprador, portador da matricula 5355, 

nesta data dei abertura ao julgamento dos documentos habilitatórios e propostas 

apresentadas pelos interessados que enviaram documentação via e-mail para 

, com o recebimento das propostas de 

tem por objeto a 

s ao Hospital Estadual 

a presente seleção pública é o 

fechado conforme disposição expressa do ART. 11, § 2° do Regulamento de Compras e 

Contratações da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para Atendimento 

ento das propostas 

observado o item 5.2 do instrumento convocatório da 

seleção publica 08/2022 e ART. 12 do já mencionado regulamento de compras e 

contratações. Respeitando o parecer técnico expedido pela Encarregada do 

mapa relacionando os 

, COMERCIO, 
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 

Valor 
unitário 

Subtotal 

 50.040,00 

19,00 342.000,00 

19,00 342.000,00 

19,00 342.000,00 
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13 
Luva de procedimento PP não 
estéril 

Um milhão cento e quarenta
 

07.847.837/0001-

It Descrição do item

02 Luva cirurgica nº 6,5 esteril

03 Luva cirurgica nº 7,0 

04 Luva cirurgica nº 7,5 esteril

05 Luva cirurgica nº 8,0 esteril

06 Luva cirurgica nº 8,5 esteril

Duzentos e um mil seiscentos reais
 

31.498.120/0001-94 --

It Descrição do item

09 
Luva de procedimento nitrílica 
não estéril s/ talco G

10 
Luva de procedimento nitrílica 
não estéril s/ talco M

11 
Luva de procedimento nitrílica 
não estéril s/ talco P

Setenta e sete mil setecentos e sess
 

Informo que a empresa CCAF COMERCIO 

cotar valor unitário e não por caixa, conforme

e processual do Encarregada do Almoxarifado

contratação das empresa

luvas por período previsto de 12 meses

estabelecidos no instrumento convocatório, 

para a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG declaro encerrada a seção 

Luva de procedimento PP não 
Descarpack 3.500 19,00

Valor total anual
Um milhão cento e quarenta e dois mil e quinhentos e quarenta reais

-10 -- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Descrição do item Marca 
Qtde 
total 

Valor 
unitário

Luva cirurgica nº 6,5 esteril Lemgruber 36.000 1,12

Luva cirurgica nº 7,0 esteril Lemgruber 36.000 1,12

Luva cirurgica nº 7,5 esteril Lemgruber 36.000 1,12

Luva cirurgica nº 8,0 esteril Lemrguber 36.000 1,12

Luva cirurgica nº 8,5 esteril Lemgruber 36.000 1,12

Valor total anual
Duzentos e um mil seiscentos reais 

-- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Descrição do item Marca 
Qtde 
total 

Valor 
unitário

Luva de procedimento nitrílica 
G (np) 

Medix 1.200 21,60

Luva de procedimento nitrílica 
M (np) 

Medix 1.200 21,60

Luva de procedimento nitrílica 
P (np) 

Medix 1.200 21,60

Valor total anual
Setenta e sete mil setecentos e sessenta reais 

mpresa CCAF COMERCIO foi desclassificada dos itens 07, 08 e 12 por 

unitário e não por caixa, conforme solicitado. Respeitada a avaliação técnica 

Encarregada do Almoxarifado responsável, julgo favoráve

empresas acima descriminadas para realizar o fornecimento das 

luvas por período previsto de 12 meses, as quais atenderam aos requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório, sendo estas as propostas 

de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG declaro encerrada a seção 

19,00 66.500,00 

Valor total anual 1.142.540,00 
e dois mil e quinhentos e quarenta reais 

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 
Valor 

unitário 
Subtotal 

1,12 40.320,00 

1,12 40.320,00 

1,12 40.320,00 

1,12 40.320,00 

1,12 40.320,00 

Valor total anual 201.600,00 

BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

Valor 
unitário 

Subtotal 

0 25.920,00 

0 25.920,00 

0 25.920,00 

Valor total anual 77.760,00 

foi desclassificada dos itens 07, 08 e 12 por 

Respeitada a avaliação técnica 

julgo favorável a 

descriminadas para realizar o fornecimento das 

, as quais atenderam aos requisitos 

 mais vantajosas 

de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG declaro encerrada a seção 
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de julgamento e determino que seja imediatamente dada publicidade desta ata no site da 

FUNDAHC, para que querendo os interessados manifestem a intenção de recorrer via e

mail no endereço eletrônico: 

recurso no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir da publicação desta 

ata, sob pena de preclusão. Eu, Marcos Dias da Silva, encer

ata. 

 

 

 

de julgamento e determino que seja imediatamente dada publicidade desta ata no site da 

FUNDAHC, para que querendo os interessados manifestem a intenção de recorrer via e

etrônico: marcos.dias@fundahc.com.br, e caso queiram interpõem 

recurso no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir da publicação desta 

ata, sob pena de preclusão. Eu, Marcos Dias da Silva, encerro a lavratura da presente 

Marcos Dias da Silva 
Setor de Compras 
FUNDAHC / UFG 

de julgamento e determino que seja imediatamente dada publicidade desta ata no site da 

FUNDAHC, para que querendo os interessados manifestem a intenção de recorrer via e-

e caso queiram interpõem 

recurso no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir da publicação desta 

ro a lavratura da presente 
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ATA DE JULGAMENTO DA SELEÇÃO PUBLICA 08-2022.pdf
Documento número #736a0141-6ccf-4288-b684-f404632d599d

Hash do documento original (SHA256): 9b7bd5fcfa5c682c601397712712fa2313e83ba571247b8b7dad16bb27d1eecb

Assinaturas

Marcos Dias da Silva
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Assinou em 11 mar 2022 às 15:15:04

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

11 mar 2022, 15:14:15 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e criou este documento número 736a0141-6ccf-4288-b684-f404632d599d. Data

limite para assinatura do documento: 10 de abril de 2022 (15:13). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

11 mar 2022, 15:14:18 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:

marcos.dias@fundahc.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Marcos Dias da Silva e CPF 957.090.531-04.

11 mar 2022, 15:15:04 Marcos Dias da Silva assinou. Pontos de autenticação: email marcos.dias@fundahc.com.br (via

token). CPF informado: 957.090.531-04. IP: 164.163.34.33. Componente de assinatura versão

1.224.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 mar 2022, 15:15:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

736a0141-6ccf-4288-b684-f404632d599d.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 736a0141-6ccf-4288-b684-f404632d599d, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 11 de março de 2022. Versão v1.8.1.
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