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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS ATO CONVOCATÓRIO Nº 069/2019/MA 

 

O INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.997.585/0001-80, torna público o resultado do Julgamento de Proposta de Preço de Menor Preço Por Item 
do Ato Convocatório n°069/2019/MA, objetivando AQUISIÇÃO ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO HOSPITALAR PARA 
AS MÃOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE DISPENSER PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, para 
atender as necessidades do Hospital de Traumatologia e Ortopedia de São Luís/MA, resultando como vencedora 
a empresa relacionada no quadro de classificação abaixo  por ter apresentado  a proposta de preço global :       

               

Item Código Descrição Unid. 

Preço 
Referên

cia 
Quant. 
Mínima 

Quant. 
Máxima 

ROYAL
MED 

ZILFARM
A 

S DE J T 
PINTO 

01 3816 
Álcool gel 

800ml 

Concentração de 
álcool final entre 
60% e 80% no 
caso de 
preparações sob a 
forma líquida, e 
concentração final 
mínima de 70% no 
caso de 
preparações sob 
as formas gel, 
espuma e 
outras:Em contato 
com a pele com 
fricção de 20 a 30 
segundos, seja 
eficiente para 
eliminação de 
micro-
organismos.Boa 
tolerância cutânea, 
já que podem 
ocorrer dermatites 
de contato 
causadas por 
hipersensibilidade 
ao álcool ou outros 
aditivos.Presença 
de emolientes em 
sua formulação 
para evitar o efeito 
de ressecamento e 
irritação na 
pele.Não deixe 

27,50 170 340 16,00 27,50 23,20 
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resíduos 
aderentes nas 
mãos (sensação 
de mãos 
pegajosas). 
• Tempo de 
secagem deve ser 
muito além do 
tempo necessário 
de aplicação da 
preparação 
alcoólica para as 
mãos (20 a 30 
segundos). 
• Ter ficha técnica, 
com todos laudos 
microbiológicos 
(elaborados em 
humanos) e com 
liberação na 
ANVISA 

COMODATO 

02 3817 
Dispenser 
para álcool 
em gel  

Material plástico 
de alta resistência 
(ABS). Sistema de 
fechamento 
adequado para 
uso interno. 
Sistema de 
fixação: os 
equipamentos 
deverão ser 
fixados com 
parafusos e 
buchas ou fita 
dupla face 
resistente 
(conforme permita 
o local). 
Fornecimento em 
comodato, com 
manutenção 
gratuita durante 
todo o período do 
contrato de 
fornecimento. 
Possibilidade de 
fixação de tranca 
e/ou cadeado.   

63 80       

  

O item devidamente sinalizado na cor (cinza) refere-se a empresa vencedora. 
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Santo Antônio de Pádua/RJ, 26 de março de 2019. 

Bruno Soares Ripardo 
Diretor Geral INVISA – Instituto Vida e Saúde 


