
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00412/2016)

 

     às 10:35:48 horas do dia 01/02/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

08.00412/2016 - 2018/004/2017 que tem por objeto ERRATA - REGISTRO DE PREÇOS

PARAS EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CIRÚRGICOS (FOCO CIRÚRGICO, BISTURI, ELETRODO E OUTROS) com vistas a

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Foco cirúrgico para fixação em teto, com uma cúpula de alumínio, com 8 (oito)

refletores auto-filtrantes e hexotérmicos. Iluminação de lâmpadas em halogênio H-1 24v x

70w proporcionando luz fria e sem sombras ao campo operatório. Vão central com diâmetro

de 340mm que permita a instalação de câmera de vídeo. Ajuste de foco eletrônico

motorizado através de manípulo de alumínio anodizado, esterilizável em autoclave e de fácil

remoção. Hastes e braços acotovelados, mecanismo sistema Balanço-Matic possibilitando

uma articulação desejada ao campo operatório. Com sistema de emergência movido por

bateria. Bivolt. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme

e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 16:13:43:120 METALURGICA HOSPITALAR IND COM APAR
ELETROMEDICOS  R$ 73.729,00

30/01/2018 23:54:30:505 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 5.000.000,00

30/01/2018 20:01:27:324 L R F BATISTA - ME  R$ 73.729,80
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sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital.

Lote (3) - Foco cirúrgico de solo móvel, com pedestal e rodízios que garante total mobilidade

e praticidade de uso, equipado com refletor multiprismático/multifacetado em estrutura

metálica com pintura epóxi e acabamento em polímero de alta resistência, cúpula com

diâmetro 500 milímetros +/- 10% tolerância, possuindo articulações variáveis de ângulos e

posição, com feixe luminoso regulável através de manopla autoclavável de fácil alcance e

manuseio, fornecimento de luz fria, branca, uniforme, sem sombras e sem radiação térmica,

com temperatura de cor de 4300ºK, que garante uma iluminação perfeita, sem que seja

aumentada a temperatura da região iluminada, intensidade luminosa de no mínimo 80.000

lux. Cúpula equipada com dois bulbos de 100W ou 150W, com sistema de troca automática,

que garante a entrada em funcionamento do bulbo. Demais especificações no Edital.

Lote (4) - Eletrocautério para ginecologia, em caixa de aço pintada de esmalte e tratamento

anti-ferrugem; potência de corte - 100W e coagulação 50 W, painel com chave liga/desliga,

setor de regulagem de potência, saída para pedal; placa e caneta; 1 caneta (porta

eletrodos), 1 pedal, 1 placa de aço inox com cabo de ligação reforçado; 6 pontos esféricos

sendo: 1 tamanho grande; 3 tamanho médio; 2 tamanho pequeno - alimentação bivolt. Com

registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 14:42:44:735 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME  R$ 94.988,00

30/01/2018 17:38:48:648 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 150.000,00

30/01/2018 11:54:31:357 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 94.988,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 16:57:42:969 BAUMER S A  R$ 251.820,00

30/01/2018 16:23:43:240 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS L  R$ 255.516,00

30/01/2018 23:54:30:505 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 1.000.000,00

31/01/2018 09:34:08:524 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME  R$ 419.580,00

30/01/2018 16:54:09:707 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 756.000,00

31/01/2018 08:50:59:366 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  R$ 396.000,00

30/01/2018 15:41:21:914 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 255.420,00

30/01/2018 21:23:39:921 MBR FERNANDES - EPP  R$ 300.000,00

30/01/2018 20:01:27:324 L R F BATISTA - ME  R$ 255.516,48

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 15:41:21:914 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 8.600,00

30/01/2018 17:38:48:648 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 30.000,00
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Lote (5) - Ponteira para bisturi, ponta reta 45mm Eletrodo médico 45 mm, ponta reta tipo

faca Caneta para bisturi eletrônico de pronto uso, com ponteira, botão diferenciado para

corte e coagulação; descartável. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (6) - Aspirador Cirúrgico com rodízio, provido de motor elétrico isento de óleo, baixa

emissão de ruídos e vibração, acionamento por pedal, Fluxo de aspiração livre de ar de no

mínimo de 35 L/min;Botão de controle de intensidade do vácuo, Pressão mínima de

vácuo:17 pol.Hg,Detector de ausência do sensor de nível, incorporado à tampa, o aspirador

não liga sem o sensor conectado, Vacuômetro que mede a pressão negativa da aspiração,

com escala de 0 a 30 pol.Hg (0 a 760 mmHG)aproximadamente,Frasco coletor de 5 litros,

autoclávável (polissulfona/policarbonato), inquebrável, transparente com escala de volume

gravada em alto relevo e com gargalo de dimensões grandes, facilitando a limpeza,Bomba

de vácuo, com motor linear de alto rendimento, que não requer lubrificação nem

manutenção previa. Demais especificações no Edital.

Lote (7) - Afastador de Breisky, afastador para histerectomia vaginal em aço inoxidável, 32

cm, com registro ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (8) - Válvula Auvard, Válvulas de peso Auvard para histerectomia vaginal, em aço

inoxidável, com lâmina 17 cm, com registro ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 16:46:54:459 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 960,00

30/01/2018 15:41:21:914 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 16:16:52:494 METALURGICA HOSPITALAR IND COM APAR
ELETROMEDICOS  R$ 78.151,00

30/01/2018 14:13:09:297 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 78.151,20

31/01/2018 08:41:57:637 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME  R$ 70.000,00

30/01/2018 17:34:37:301 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 500.000,00

30/01/2018 13:43:58:134 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 78.000,00

30/01/2018 21:31:43:177 MBR FERNANDES - EPP  R$ 85.000,00

30/01/2018 17:41:06:721 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:34:37:301 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 3.000,00

30/01/2018 21:31:43:177 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.000,00

31/01/2018 10:12:12:785 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:34:37:301 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 7.020,00
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Lote (9) - Clamp Para Histerectomia Vaginal: Z-clamp 35,5 cm para histerectomia vaginal,

em aço inoxidável, com registro ANVISA. Garantia minima de 01 (um) ano.

Lote (10) - Saca fibroma de Doyen de 17cm, em aço inox aisi 400, com forma de espiral,

com registro na ANVISA. Garantia minima de 01 (um) ano.

Lote (11) - Histerômetro de Collin de 28 cm, em aço inox aisi400; com formato graduado,

para procedimento ginecológico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de

Qualidade, Normas da ABNT. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (12) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de Bola de 3mm. Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

30/01/2018 13:43:58:134 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.754,00

31/01/2018 10:12:12:785 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:34:37:301 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 19.757,64

30/01/2018 21:31:43:177 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00

31/01/2018 10:12:12:785 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:34:37:301 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 278,50

30/01/2018 13:43:58:134 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 275,00

30/01/2018 21:31:43:177 MBR FERNANDES - EPP  R$ 300,00

30/01/2018 20:13:18:235 L R F BATISTA - ME  R$ 278,50

31/01/2018 10:12:12:785 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 575,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:36:55:213 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 600,10

30/01/2018 13:46:15:052 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 600,00

30/01/2018 21:35:54:762 MBR FERNANDES - EPP  R$ 700,00

30/01/2018 20:05:16:898 L R F BATISTA - ME  R$ 600,10

25/01/2018 23:10:55:100 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 1.277,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:36:55:213 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.200,00

30/01/2018 16:54:05:270 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 900,00

30/01/2018 13:46:15:052 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 900,00

30/01/2018 21:35:54:762 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.000,00

30/01/2018 20:05:16:898 L R F BATISTA - ME  R$ 907,60
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Lote (13) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de Bola de 5mm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (14) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça de 5mm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (15) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça retangular 0,4x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (16) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça retangular 1,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:36:55:213 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.200,00

30/01/2018 16:54:05:270 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 900,00

30/01/2018 13:46:15:052 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 900,00

30/01/2018 21:35:54:762 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.000,00

30/01/2018 20:05:16:898 L R F BATISTA - ME  R$ 907,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:36:55:213 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.400,00

30/01/2018 16:54:05:270 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.820,00

30/01/2018 13:46:15:052 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.820,00

30/01/2018 21:35:54:762 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.000,00

30/01/2018 20:05:16:898 L R F BATISTA - ME  R$ 1.821,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:36:55:213 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 16:54:05:270 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.880,00

30/01/2018 13:46:15:052 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.880,00

30/01/2018 21:35:54:762 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.000,00

30/01/2018 20:05:16:898 L R F BATISTA - ME  R$ 1.895,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:11:26:557 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:01:11:781 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.980,00

30/01/2018 13:49:17:934 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.980,00

30/01/2018 21:41:12:409 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.200,00

30/01/2018 20:07:36:450 L R F BATISTA - ME  R$ 1.999,80
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Lote (17) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 2,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (18) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (19) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (20) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça quadrada 1,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:11:26:557 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:01:11:781 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.920,00

30/01/2018 13:49:17:934 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.920,00

30/01/2018 21:41:12:409 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.000,00

30/01/2018 20:07:36:450 L R F BATISTA - ME  R$ 1.924,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:11:26:557 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:01:11:781 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.960,00

30/01/2018 13:49:17:934 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.960,00

30/01/2018 21:41:12:409 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.200,00

30/01/2018 20:07:36:450 L R F BATISTA - ME  R$ 1.969,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:11:26:557 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:01:11:781 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.980,00

30/01/2018 13:49:17:934 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.980,00

30/01/2018 21:41:12:409 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.200,00

30/01/2018 20:07:36:450 L R F BATISTA - ME  R$ 1.989,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:11:26:557 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:01:11:781 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 2.060,00

30/01/2018 13:49:17:934 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.060,00

30/01/2018 21:41:12:409 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.350,00

30/01/2018 20:07:36:450 L R F BATISTA - ME  R$ 2.071,60
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Lote (21) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,5x1,5cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (22) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 2,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (23) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 2,5x1,5cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (24) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 3,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:08:57:946 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 2.000,00

30/01/2018 13:50:46:797 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.000,00

30/01/2018 21:44:30:627 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.350,00

30/01/2018 20:09:46:296 L R F BATISTA - ME  R$ 2.019,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:08:57:946 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 2.020,00

30/01/2018 13:50:46:797 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.000,00

30/01/2018 21:44:30:627 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.350,00

30/01/2018 20:09:46:296 L R F BATISTA - ME  R$ 2.028,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:08:57:946 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.820,00

30/01/2018 13:50:46:797 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.820,00

30/01/2018 21:44:30:627 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.350,00

30/01/2018 20:09:46:296 L R F BATISTA - ME  R$ 1.821,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:08:57:946 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 2.040,00

30/01/2018 13:50:46:797 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.040,00

30/01/2018 21:44:30:627 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.350,00

30/01/2018 20:09:46:296 L R F BATISTA - ME  R$ 2.046,20
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Lote (25) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 3,0x1,5cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (26) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 2,0x0,4cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (27) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,5x0,4cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (28) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,0x0,4cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:08:57:946 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 2.040,00

30/01/2018 13:50:46:797 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.040,00

30/01/2018 21:44:30:627 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.350,00

30/01/2018 20:09:46:296 L R F BATISTA - ME  R$ 2.046,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:17:53:141 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:13:33:635 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 2.120,00

30/01/2018 13:51:52:272 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.120,00

30/01/2018 21:46:32:926 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.350,00

30/01/2018 20:11:02:957 L R F BATISTA - ME  R$ 2.135,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:17:53:141 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:13:33:635 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 2.020,00

30/01/2018 13:51:52:272 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.020,00

30/01/2018 21:46:32:926 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.350,00

30/01/2018 20:11:02:957 L R F BATISTA - ME  R$ 2.028,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2018 17:17:53:141 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

30/01/2018 17:13:33:635 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 2.200,00

30/01/2018 13:51:52:272 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.200,00

30/01/2018 21:46:32:926 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.500,00

30/01/2018 20:11:02:957 L R F BATISTA - ME  R$ 2.209,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Foco cirúrgico para fixação em teto, com uma cúpula de alumínio, com 8 (oito)

refletores auto-filtrantes e hexotérmicos. Iluminação de lâmpadas em halogênio H-1 24v x

70w proporcionando luz fria e sem sombras ao campo operatório. Vão central com diâmetro

de 340mm que permita a instalação de câmera de vídeo. Ajuste de foco eletrônico

motorizado através de manípulo de alumínio anodizado, esterilizável em autoclave e de fácil

remoção. Hastes e braços acotovelados, mecanismo sistema Balanço-Matic possibilitando

uma articulação desejada ao campo operatório. Com sistema de emergência movido por

bateria. Bivolt. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme

e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital.

Lote (3) - Foco cirúrgico de solo móvel, com pedestal e rodízios que garante total mobilidade

e praticidade de uso, equipado com refletor multiprismático/multifacetado em estrutura

metálica com pintura epóxi e acabamento em polímero de alta resistência, cúpula com

diâmetro 500 milímetros +/- 10% tolerância, possuindo articulações variáveis de ângulos e

posição, com feixe luminoso regulável através de manopla autoclavável de fácil alcance e

manuseio, fornecimento de luz fria, branca, uniforme, sem sombras e sem radiação térmica,

com temperatura de cor de 4300ºK, que garante uma iluminação perfeita, sem que seja

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 16:38:10:008 METALURGICA HOSPITALAR IND COM APAR
ELETROMEDICOS  R$ 7.098,00

01/02/2018 16:37:56:193 L R F BATISTA - ME  R$ 70.990,90

01/02/2018 11:08:20:540 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 10:42:05:778 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME  R$ 90.237,00

01/02/2018 10:40:20:821 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 94.986,50

30/01/2018 17:38:48:648 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 150.000,00
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aumentada a temperatura da região iluminada, intensidade luminosa de no mínimo 80.000

lux. Cúpula equipada com dois bulbos de 100W ou 150W, com sistema de troca automática,

que garante a entrada em funcionamento do bulbo. Demais especificações no Edital.

Lote (4) - Eletrocautério para ginecologia, em caixa de aço pintada de esmalte e tratamento

anti-ferrugem; potência de corte - 100W e coagulação 50 W, painel com chave liga/desliga,

setor de regulagem de potência, saída para pedal; placa e caneta; 1 caneta (porta

eletrodos), 1 pedal, 1 placa de aço inox com cabo de ligação reforçado; 6 pontos esféricos

sendo: 1 tamanho grande; 3 tamanho médio; 2 tamanho pequeno - alimentação bivolt. Com

registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (5) - Ponteira para bisturi, ponta reta 45mm Eletrodo médico 45 mm, ponta reta tipo

faca Caneta para bisturi eletrônico de pronto uso, com ponteira, botão diferenciado para

corte e coagulação; descartável. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (6) - Aspirador Cirúrgico com rodízio, provido de motor elétrico isento de óleo, baixa

emissão de ruídos e vibração, acionamento por pedal, Fluxo de aspiração livre de ar de no

mínimo de 35 L/min;Botão de controle de intensidade do vácuo, Pressão mínima de

vácuo:17 pol.Hg,Detector de ausência do sensor de nível, incorporado à tampa, o aspirador

não liga sem o sensor conectado, Vacuômetro que mede a pressão negativa da aspiração,

com escala de 0 a 30 pol.Hg (0 a 760 mmHG)aproximadamente,Frasco coletor de 5 litros,

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 16:41:17:390 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 176.399,82

01/02/2018 16:27:02:366 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS L  R$ 176.400,00

01/02/2018 16:15:10:519 L R F BATISTA - ME  R$ 214.400,00

01/02/2018 16:13:41:908 MBR FERNANDES - EPP  R$ 231.800,00

01/02/2018 16:10:00:797 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 250.000,00

30/01/2018 16:57:42:969 BAUMER S A  R$ 251.820,00

01/02/2018 10:42:00:219 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME  R$ 395.900,00

31/01/2018 08:50:59:366 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  R$ 396.000,00

30/01/2018 16:54:09:707 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 756.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 16:18:31:466 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 8.596,00

30/01/2018 17:38:48:648 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 16:13:09:371 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 269,00

01/02/2018 11:09:21:679 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 270,00
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autoclávável (polissulfona/policarbonato), inquebrável, transparente com escala de volume

gravada em alto relevo e com gargalo de dimensões grandes, facilitando a limpeza,Bomba

de vácuo, com motor linear de alto rendimento, que não requer lubrificação nem

manutenção previa. Demais especificações no Edital.

Lote (7) - Afastador de Breisky, afastador para histerectomia vaginal em aço inoxidável, 32

cm, com registro ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (8) - Válvula Auvard, Válvulas de peso Auvard para histerectomia vaginal, em aço

inoxidável, com lâmina 17 cm, com registro ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (9) - Clamp Para Histerectomia Vaginal: Z-clamp 35,5 cm para histerectomia vaginal,

em aço inoxidável, com registro ANVISA. Garantia minima de 01 (um) ano.

Lote (10) - Saca fibroma de Doyen de 17cm, em aço inox aisi 400, com forma de espiral,

com registro na ANVISA. Garantia minima de 01 (um) ano.

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 16:13:58:816 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME  R$ 51.988,00

01/02/2018 16:13:43:831 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 51.989,00

01/02/2018 16:12:45:128 MBR FERNANDES - EPP  R$ 55.945,00

01/02/2018 11:11:51:408 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 56.500,00

30/01/2018 16:16:52:494 METALURGICA HOSPITALAR IND COM APAR
ELETROMEDICOS  R$ 78.151,00

30/01/2018 17:41:06:721 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 150.000,00

30/01/2018 17:34:37:301 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 17:13:22:170 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.530,00

01/02/2018 17:13:10:147 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 2.535,00

01/02/2018 17:10:15:057 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.644,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 16:49:57:376 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.748,00

01/02/2018 17:03:14:872 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 6.999,00

01/02/2018 16:47:09:533 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 17:10:18:254 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 17.430,00

01/02/2018 17:10:01:260 MBR FERNANDES - EPP  R$ 17.440,00

01/02/2018 17:08:16:889 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 17.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (11) - Histerômetro de Collin de 28 cm, em aço inox aisi400; com formato graduado,

para procedimento ginecológico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de

Qualidade, Normas da ABNT. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Lote (12) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de Bola de 3mm. Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (13) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de Bola de 5mm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (14) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça de 5mm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

01/02/2018 17:17:28:227 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 183,89

01/02/2018 17:17:19:722 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 183,90

01/02/2018 17:04:31:226 L R F BATISTA - ME  R$ 190,14

01/02/2018 17:04:12:620 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 190,15

30/01/2018 21:31:43:177 MBR FERNANDES - EPP  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 17:16:03:940 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP  R$ 412,99

01/02/2018 17:14:59:740 L R F BATISTA - ME  R$ 422,99

01/02/2018 17:04:26:552 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 423,21

01/02/2018 17:03:56:243 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 423,23

01/02/2018 17:02:42:838 MBR FERNANDES - EPP  R$ 498,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 17:10:24:611 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 501,88

01/02/2018 17:11:11:524 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 501,89

01/02/2018 17:08:45:874 L R F BATISTA - ME  R$ 577,80

01/02/2018 17:05:40:040 MBR FERNANDES - EPP  R$ 750,87

30/01/2018 17:36:55:213 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 17:40:53:346 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 501,88

01/02/2018 17:41:37:660 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 501,89

01/02/2018 17:41:50:221 L R F BATISTA - ME  R$ 860,00

01/02/2018 17:40:40:131 MBR FERNANDES - EPP  R$ 870,80

01/02/2018 17:30:26:535 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 907,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (15) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça retangular 0,4x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (16) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça retangular 1,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (17) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 2,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (18) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

01/02/2018 17:43:52:998 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 805,88

01/02/2018 17:44:46:500 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 805,89

01/02/2018 17:43:35:283 L R F BATISTA - ME  R$ 1.199,90

01/02/2018 17:42:55:422 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.299,99

01/02/2018 17:27:32:874 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 17:44:09:001 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

01/02/2018 17:45:06:482 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

01/02/2018 17:43:53:700 L R F BATISTA - ME  R$ 1.199,90

01/02/2018 17:42:42:194 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.498,00

01/02/2018 17:31:03:868 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 17:44:21:112 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

01/02/2018 17:43:17:972 L R F BATISTA - ME  R$ 1.299,90

01/02/2018 17:42:55:192 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.909,00

01/02/2018 17:39:57:186 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.910,89

01/02/2018 17:29:07:793 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2018 17:44:32:228 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

01/02/2018 17:44:23:812 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.297,99

01/02/2018 17:44:34:887 L R F BATISTA - ME  R$ 1.298,80

01/02/2018 17:40:15:054 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.905,89

01/02/2018 17:29:31:397 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (19) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (20) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça quadrada 1,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (21) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,5x1,5cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (22) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 2,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

01/02/2018 17:46:02:075 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

01/02/2018 17:46:17:205 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

01/02/2018 17:46:13:915 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.479,00

01/02/2018 17:45:53:644 L R F BATISTA - ME  R$ 1.480,90

01/02/2018 17:33:03:981 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 1.958,87

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2018 10:52:10:631 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.700,00

02/02/2018 10:51:23:020 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.700,88

02/02/2018 10:37:18:682 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.950,89

30/01/2018 20:07:36:450 L R F BATISTA - ME  R$ 1.989,00

30/01/2018 17:11:26:557 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2018 10:55:02:335 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 11:02:11:277 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 10:54:55:590 L R F BATISTA - ME  R$ 1.169,90

02/02/2018 10:53:27:263 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.675,00

30/01/2018 17:11:26:557 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2018 10:53:40:307 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 10:55:15:694 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 10:53:19:852 L R F BATISTA - ME  R$ 1.179,00

02/02/2018 10:51:28:146 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.795,00

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (23) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 2,5x1,5cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (24) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 3,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (25) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 3,0x1,5cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (26) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 2,0x0,4cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

02/02/2018 10:53:54:664 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 10:55:33:989 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 10:53:35:299 L R F BATISTA - ME  R$ 1.179,90

02/02/2018 10:53:11:642 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.680,00

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2018 10:54:04:996 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 10:55:49:527 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 10:53:53:815 L R F BATISTA - ME  R$ 1.179,90

02/02/2018 10:50:18:630 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.800,80

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2018 10:54:17:320 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 10:56:21:833 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 10:54:05:948 L R F BATISTA - ME  R$ 1.179,90

02/02/2018 10:52:54:950 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.695,00

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2018 11:19:26:916 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 11:21:25:311 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 11:30:31:611 L R F BATISTA - ME  R$ 2.044,99

02/02/2018 11:24:45:735 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.045,00

30/01/2018 17:15:45:367 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (27) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,5x0,4cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (28) - Eletrodo para unidade de eletrocautério para trato genital inferior com ponta em

forma de alça 1,0x0,4cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 01/02/2018, às 16:39:38 horas, no lote (1) - Foco cirúrgico para fixação em teto,

com uma cúpula de alumínio, com 8 (oito) refletores auto-filtrantes e hexotérmicos.

Iluminação de lâmpadas em halogênio H-1 24v x 70w proporcionando luz fria e sem

sombras ao campo operatório. Vão central com diâmetro de 340mm que permita a

instalação de câmera de vídeo. Ajuste de foco eletrônico motorizado através de manípulo de

alumínio anodizado, esterilizável em autoclave e de fácil remoção. Hastes e braços

02/02/2018 11:19:39:072 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 11:24:42:734 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 11:42:30:099 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.085,00

02/02/2018 11:30:16:905 L R F BATISTA - ME  R$ 2.086,99

30/01/2018 17:17:53:141 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2018 11:19:54:158 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 11:22:36:446 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 11:30:05:701 L R F BATISTA - ME  R$ 2.017,99

02/02/2018 11:24:12:891 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.018,00

30/01/2018 17:17:53:141 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/02/2018 11:20:04:645 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.098,88

02/02/2018 11:22:56:015 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED
ODONT  R$ 1.098,89

02/02/2018 11:42:42:372 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.206,99

02/02/2018 11:29:01:607 L R F BATISTA - ME  R$ 2.207,99

30/01/2018 17:17:53:141 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
EPP  R$ 2.600,00
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acotovelados, mecanismo sistema Balanço-Matic possibilitando uma articulação desejada

ao campo operatório. Com sistema de emergência movido por bateria. Bivolt. Com registro

na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 02/02/2018, às 12:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2018, às 12:06:42 horas, no lote (1) - Foco cirúrgico para fixação em teto,

com uma cúpula de alumínio, com 8 (oito) refletores auto-filtrantes e hexotérmicos.

Iluminação de lâmpadas em halogênio H-1 24v x 70w proporcionando luz fria e sem

sombras ao campo operatório. Vão central com diâmetro de 340mm que permita a

instalação de câmera de vídeo. Ajuste de foco eletrônico motorizado através de manípulo de

alumínio anodizado, esterilizável em autoclave e de fácil remoção. Hastes e braços

acotovelados, mecanismo sistema Balanço-Matic possibilitando uma articulação desejada

ao campo operatório. Com sistema de emergência movido por bateria. Bivolt. Com registro

na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: METALURGICA HOSPITALAR IND COM APAR

ELETROMEDICOS. No dia 23/02/2018, às 10:45:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 10:45:43 horas, no lote (1) - Foco cirúrgico para fixação em teto,

com uma cúpula de alumínio, com 8 (oito) refletores auto-filtrantes e hexotérmicos.

Iluminação de lâmpadas em halogênio H-1 24v x 70w proporcionando luz fria e sem

sombras ao campo operatório. Vão central com diâmetro de 340mm que permita a

instalação de câmera de vídeo. Ajuste de foco eletrônico motorizado através de manípulo de

alumínio anodizado, esterilizável em autoclave e de fácil remoção. Hastes e braços

acotovelados, mecanismo sistema Balanço-Matic possibilitando uma articulação desejada

ao campo operatório. Com sistema de emergência movido por bateria. Bivolt. Com registro

na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com

o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 10:45:43 horas, no lote (1) - Foco cirúrgico para fixação em teto,

com uma cúpula de alumínio, com 8 (oito) refletores auto-filtrantes e hexotérmicos.

Iluminação de lâmpadas em halogênio H-1 24v x 70w proporcionando luz fria e sem

sombras ao campo operatório. Vão central com diâmetro de 340mm que permita a

instalação de câmera de vídeo. Ajuste de foco eletrônico motorizado através de manípulo de

alumínio anodizado, esterilizável em autoclave e de fácil remoção. Hastes e braços

acotovelados, mecanismo sistema Balanço-Matic possibilitando uma articulação desejada
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ao campo operatório. Com sistema de emergência movido por bateria. Bivolt. Com registro

na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a empresa L R F BATISTA - ME com o valor

R$ 70.990,88 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 16:40:57 horas, no lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para

Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme

e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 05/02/2018, às 17:03:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/02/2018, às 17:03:15 horas, no lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para

Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme

e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME. No dia 06/02/2018, às

17:02:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/02/2018, às 17:02:23 horas, no lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para

Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme
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e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME.

No dia 06/02/2018, às 17:36:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/02/2018, às 17:36:48 horas, no lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para

Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme

e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 23/02/2018, às 10:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 10:46:36 horas, no lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para

Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme

e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo
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lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 10:46:36 horas, no lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para

Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme

e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital. - a empresa MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME com o

valor R$ 90.237,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 16:41:58 horas, no lote (3) - Foco cirúrgico de solo móvel, com

pedestal e rodízios que garante total mobilidade e praticidade de uso, equipado com refletor

multiprismático/multifacetado em estrutura metálica com pintura epóxi e acabamento em

polímero de alta resistência, cúpula com diâmetro 500 milímetros +/- 10% tolerância,

possuindo articulações variáveis de ângulos e posição, com feixe luminoso regulável através

de manopla autoclavável de fácil alcance e manuseio, fornecimento de luz fria, branca,

uniforme, sem sombras e sem radiação térmica, com temperatura de cor de 4300ºK, que

garante uma iluminação perfeita, sem que seja aumentada a temperatura da região

iluminada, intensidade luminosa de no mínimo 80.000 lux. Cúpula equipada com dois bulbos

de 100W ou 150W, com sistema de troca automática, que garante a entrada em

funcionamento do bulbo. Demais especificações no Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 23/02/2018, às 10:47:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 10:47:17 horas, no lote (3) - Foco cirúrgico de solo móvel, com

pedestal e rodízios que garante total mobilidade e praticidade de uso, equipado com refletor

multiprismático/multifacetado em estrutura metálica com pintura epóxi e acabamento em

polímero de alta resistência, cúpula com diâmetro 500 milímetros +/- 10% tolerância,

possuindo articulações variáveis de ângulos e posição, com feixe luminoso regulável através

de manopla autoclavável de fácil alcance e manuseio, fornecimento de luz fria, branca,

uniforme, sem sombras e sem radiação térmica, com temperatura de cor de 4300ºK, que

garante uma iluminação perfeita, sem que seja aumentada a temperatura da região

iluminada, intensidade luminosa de no mínimo 80.000 lux. Cúpula equipada com dois bulbos

de 100W ou 150W, com sistema de troca automática, que garante a entrada em

funcionamento do bulbo. Demais especificações no Edital. -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer

Contábil n. 1204/1208 consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa,

vencedora do respectivo lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 10:47:17 horas, no lote (3) - Foco cirúrgico de solo móvel, com

pedestal e rodízios que garante total mobilidade e praticidade de uso, equipado com refletor

multiprismático/multifacetado em estrutura metálica com pintura epóxi e acabamento em

polímero de alta resistência, cúpula com diâmetro 500 milímetros +/- 10% tolerância,

possuindo articulações variáveis de ângulos e posição, com feixe luminoso regulável através

de manopla autoclavável de fácil alcance e manuseio, fornecimento de luz fria, branca,

uniforme, sem sombras e sem radiação térmica, com temperatura de cor de 4300ºK, que

garante uma iluminação perfeita, sem que seja aumentada a temperatura da região

iluminada, intensidade luminosa de no mínimo 80.000 lux. Cúpula equipada com dois bulbos

de 100W ou 150W, com sistema de troca automática, que garante a entrada em

funcionamento do bulbo. Demais especificações no Edital. - a empresa CIRURGICA SAO

FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 176.399,82 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 16:29:46 horas, no lote (4) - Eletrocautério para ginecologia, em

caixa de aço pintada de esmalte e tratamento anti-ferrugem; potência de corte - 100W e

coagulação 50 W, painel com chave liga/desliga, setor de regulagem de potência, saída para

pedal; placa e caneta; 1 caneta (porta eletrodos), 1 pedal, 1 placa de aço inox com cabo de

ligação reforçado; 6 pontos esféricos sendo: 1 tamanho grande; 3 tamanho médio; 2

tamanho pequeno - alimentação bivolt. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01

(um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/02/2018, às 10:48:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 10:48:15 horas, no lote (4) - Eletrocautério para ginecologia, em

caixa de aço pintada de esmalte e tratamento anti-ferrugem; potência de corte - 100W e

coagulação 50 W, painel com chave liga/desliga, setor de regulagem de potência, saída para

pedal; placa e caneta; 1 caneta (porta eletrodos), 1 pedal, 1 placa de aço inox com cabo de

ligação reforçado; 6 pontos esféricos sendo: 1 tamanho grande; 3 tamanho médio; 2

tamanho pequeno - alimentação bivolt. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01

(um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls.

1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208 consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa, vencedora do respectivo lote.
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    No dia 23/02/2018, às 10:48:15 horas, no lote (4) - Eletrocautério para ginecologia, em

caixa de aço pintada de esmalte e tratamento anti-ferrugem; potência de corte - 100W e

coagulação 50 W, painel com chave liga/desliga, setor de regulagem de potência, saída para

pedal; placa e caneta; 1 caneta (porta eletrodos), 1 pedal, 1 placa de aço inox com cabo de

ligação reforçado; 6 pontos esféricos sendo: 1 tamanho grande; 3 tamanho médio; 2

tamanho pequeno - alimentação bivolt. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01

(um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

com o valor R$ 8.596,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 16:38:38 horas, no lote (5) - Ponteira para bisturi, ponta reta 45mm

Eletrodo médico 45 mm, ponta reta tipo faca Caneta para bisturi eletrônico de pronto uso,

com ponteira, botão diferenciado para corte e coagulação; descartável. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/02/2018, às 17:07:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/02/2018, às 17:07:02 horas, no lote (5) - Ponteira para bisturi, ponta reta 45mm

Eletrodo médico 45 mm, ponta reta tipo faca Caneta para bisturi eletrônico de pronto uso,

com ponteira, botão diferenciado para corte e coagulação; descartável. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP

MED ODONT. No dia 23/02/2018, às 10:50:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 10:50:26 horas, no lote (5) - Ponteira para bisturi, ponta reta 45mm

Eletrodo médico 45 mm, ponta reta tipo faca Caneta para bisturi eletrônico de pronto uso,

com ponteira, botão diferenciado para corte e coagulação; descartável. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 10:50:26 horas, no lote (5) - Ponteira para bisturi, ponta reta 45mm

Eletrodo médico 45 mm, ponta reta tipo faca Caneta para bisturi eletrônico de pronto uso,

com ponteira, botão diferenciado para corte e coagulação; descartável. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 270,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.
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    No dia 01/02/2018, às 16:16:05 horas, no lote (6) - Aspirador Cirúrgico com rodízio,

provido de motor elétrico isento de óleo, baixa emissão de ruídos e vibração, acionamento

por pedal, Fluxo de aspiração livre de ar de no mínimo de 35 L/min;Botão de controle de

intensidade do vácuo, Pressão mínima de vácuo:17 pol.Hg,Detector de ausência do sensor

de nível, incorporado à tampa, o aspirador não liga sem o sensor conectado, Vacuômetro

que mede a pressão negativa da aspiração, com escala de 0 a 30 pol.Hg (0 a 760

m m H G ) a p r o x i m a d a m e n t e , F r a s c o  c o l e t o r  d e  5  l i t r o s ,  a u t o c l á v á v e l

(polissulfona/policarbonato), inquebrável, transparente com escala de volume gravada em

alto relevo e com gargalo de dimensões grandes, facilitando a limpeza,Bomba de vácuo,

com motor linear de alto rendimento, que não requer lubrificação nem manutenção previa.

Demais especificações no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/02/2018, às 10:49:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 10:49:21 horas, no lote (6) - Aspirador Cirúrgico com rodízio,

provido de motor elétrico isento de óleo, baixa emissão de ruídos e vibração, acionamento

por pedal, Fluxo de aspiração livre de ar de no mínimo de 35 L/min;Botão de controle de

intensidade do vácuo, Pressão mínima de vácuo:17 pol.Hg,Detector de ausência do sensor

de nível, incorporado à tampa, o aspirador não liga sem o sensor conectado, Vacuômetro

que mede a pressão negativa da aspiração, com escala de 0 a 30 pol.Hg (0 a 760

m m H G ) a p r o x i m a d a m e n t e , F r a s c o  c o l e t o r  d e  5  l i t r o s ,  a u t o c l á v á v e l

(polissulfona/policarbonato), inquebrável, transparente com escala de volume gravada em

alto relevo e com gargalo de dimensões grandes, facilitando a limpeza,Bomba de vácuo,

com motor linear de alto rendimento, que não requer lubrificação nem manutenção previa.

Demais especificações no Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que

o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208 consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 10:49:21 horas, no lote (6) - Aspirador Cirúrgico com rodízio,

provido de motor elétrico isento de óleo, baixa emissão de ruídos e vibração, acionamento

por pedal, Fluxo de aspiração livre de ar de no mínimo de 35 L/min;Botão de controle de

intensidade do vácuo, Pressão mínima de vácuo:17 pol.Hg,Detector de ausência do sensor

de nível, incorporado à tampa, o aspirador não liga sem o sensor conectado, Vacuômetro

que mede a pressão negativa da aspiração, com escala de 0 a 30 pol.Hg (0 a 760

m m H G ) a p r o x i m a d a m e n t e , F r a s c o  c o l e t o r  d e  5  l i t r o s ,  a u t o c l á v á v e l

(polissulfona/policarbonato), inquebrável, transparente com escala de volume gravada em

alto relevo e com gargalo de dimensões grandes, facilitando a limpeza,Bomba de vácuo,

com motor linear de alto rendimento, que não requer lubrificação nem manutenção previa.
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Demais especificações no Edital. - a empresa ROSANGELA SOARES SARDINHA

CORNETTA ME com o valor R$ 51.988,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 17:14:12 horas, no lote (7) - Afastador de Breisky, afastador para

histerectomia vaginal em aço inoxidável, 32 cm, com registro ANVISA. Garantia mínima de

01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/02/2018, às

11:15:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:15:15 horas, no lote (7) - Afastador de Breisky, afastador para

histerectomia vaginal em aço inoxidável, 32 cm, com registro ANVISA. Garantia mínima de

01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer

Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208 consideraram a proposta e

empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:15:15 horas, no lote (7) - Afastador de Breisky, afastador para

histerectomia vaginal em aço inoxidável, 32 cm, com registro ANVISA. Garantia mínima de

01 (um) ano. - a empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 2.529,96 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 17:13:47 horas, no lote (8) - Válvula Auvard, Válvulas de peso

Auvard para histerectomia vaginal, em aço inoxidável, com lâmina 17 cm, com registro

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 10:52:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 10:52:06 horas, no lote (8) - Válvula Auvard, Válvulas de peso

Auvard para histerectomia vaginal, em aço inoxidável, com lâmina 17 cm, com registro

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 10:52:06 horas, no lote (8) - Válvula Auvard, Válvulas de peso

Auvard para histerectomia vaginal, em aço inoxidável, com lâmina 17 cm, com registro

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 2.748,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.
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    No dia 01/02/2018, às 17:12:03 horas, no lote (9) - Clamp Para Histerectomia Vaginal: Z-

clamp 35,5 cm para histerectomia vaginal, em aço inoxidável, com registro ANVISA.

Garantia minima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/02/2018, às 10:53:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 10:53:51 horas, no lote (9) - Clamp Para Histerectomia Vaginal: Z-

clamp 35,5 cm para histerectomia vaginal, em aço inoxidável, com registro ANVISA.

Garantia minima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que

o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208 consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 10:53:51 horas, no lote (9) - Clamp Para Histerectomia Vaginal: Z-

clamp 35,5 cm para histerectomia vaginal, em aço inoxidável, com registro ANVISA.

Garantia minima de 01 (um) ano. - a empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS

LTDA-EPP com o valor R$ 17.430,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 17:24:09 horas, no lote (10) - Saca fibroma de Doyen de 17cm, em

aço inox aisi 400, com forma de espiral, com registro na ANVISA. Garantia minima de 01

(um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:03:02

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:03:02 horas, no lote (10) - Saca fibroma de Doyen de 17cm, em

aço inox aisi 400, com forma de espiral, com registro na ANVISA. Garantia minima de 01

(um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls.

1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208 consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa, vencedora do respectivo lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:03:02 horas, no lote (10) - Saca fibroma de Doyen de 17cm, em

aço inox aisi 400, com forma de espiral, com registro na ANVISA. Garantia minima de 01

(um) ano. - a empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP com o valor

R$ 183,85 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 17:18:06 horas, no lote (11) - Histerômetro de Collin de 28 cm, em

aço inox aisi400; com formato graduado, para procedimento ginecológico, fabricado de

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Com registro na
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ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:03:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:03:43 horas, no lote (11) - Histerômetro de Collin de 28 cm, em

aço inox aisi400; com formato graduado, para procedimento ginecológico, fabricado de

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:03:43 horas, no lote (11) - Histerômetro de Collin de 28 cm, em

aço inox aisi400; com formato graduado, para procedimento ginecológico, fabricado de

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS

MEDICOS LTDA-EPP com o valor R$ 412,90 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 17:14:39 horas, no lote (12) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de Bola de 3mm. Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:04:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:04:26 horas, no lote (12) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de Bola de 3mm. Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:04:26 horas, no lote (12) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de Bola de 3mm. Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 501,80 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 18:00:34 horas, no lote (13) - Eletrodo para unidade de
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eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de Bola de 5mm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:04:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:04:50 horas, no lote (13) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de Bola de 5mm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:04:50 horas, no lote (13) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de Bola de 5mm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 501,80 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 18:10:42 horas, no lote (14) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça de 5mm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:07:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:07:09 horas, no lote (14) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça de 5mm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:07:09 horas, no lote (14) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça de 5mm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 805,80 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 17:53:57 horas, no lote (15) - Eletrodo para unidade de
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eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça retangular

0,4x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:07:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:07:43 horas, no lote (15) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça retangular

0,4x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer

Contábil n. 1204/1208 consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa,

vencedora do respectivo lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:07:43 horas, no lote (15) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça retangular

0,4x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 17:46:42 horas, no lote (16) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça retangular

1,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:09:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:09:13 horas, no lote (16) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça retangular

1,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer

Contábil n. 1204/1208 consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa,

vencedora do respectivo lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:09:13 horas, no lote (16) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça retangular

1,5x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80

foi a declarada vencedora na disputa do lote.
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    No dia 01/02/2018, às 17:47:08 horas, no lote (17) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:09:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:09:35 horas, no lote (17) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:09:35 horas, no lote (17) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 01/02/2018, às 17:53:34 horas, no lote (18) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:16:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:16:11 horas, no lote (18) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:16:11 horas, no lote (18) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.
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    No dia 02/02/2018, às 10:53:01 horas, no lote (19) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:16:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:16:35 horas, no lote (19) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:16:35 horas, no lote (19) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa MBR FERNANDES - EPP com o

valor R$ 1.700,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 02/02/2018, às 11:12:19 horas, no lote (20) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça quadrada

1,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:16:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:16:58 horas, no lote (20) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça quadrada

1,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer

Contábil n. 1204/1208 consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa,

vencedora do respectivo lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:16:58 horas, no lote (20) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça quadrada

1,0x1,0cm.Com registro na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80

foi a declarada vencedora na disputa do lote.
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    No dia 02/02/2018, às 10:58:57 horas, no lote (21) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:17:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:17:35 horas, no lote (21) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:17:35 horas, no lote (21) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 02/02/2018, às 10:56:11 horas, no lote (22) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,5x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:17:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:17:58 horas, no lote (22) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,5x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:17:58 horas, no lote (22) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,5x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.
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    No dia 02/02/2018, às 11:09:40 horas, no lote (23) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,5x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:18:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:18:23 horas, no lote (23) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,5x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:18:23 horas, no lote (23) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,5x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 02/02/2018, às 11:12:36 horas, no lote (24) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 3,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:18:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:18:43 horas, no lote (24) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 3,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:18:43 horas, no lote (24) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 3,0x1,0cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.
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    No dia 02/02/2018, às 11:40:33 horas, no lote (25) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 3,0x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:19:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:19:11 horas, no lote (25) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 3,0x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:19:11 horas, no lote (25) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 3,0x1,5cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 02/02/2018, às 12:02:37 horas, no lote (26) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,0x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:19:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:19:55 horas, no lote (26) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,0x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:19:55 horas, no lote (26) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 2,0x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.
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    No dia 02/02/2018, às 11:35:34 horas, no lote (27) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:20:27 horas, no lote (27) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:20:27 horas, no lote (27) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,5x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 02/02/2018, às 11:54:46 horas, no lote (28) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,0x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/02/2018, às 11:20:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/02/2018, às 11:20:44 horas, no lote (28) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,0x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 1078/1080 e o Parecer Contábil n. 1204/1208

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa, vencedora do respectivo

lote.

 

    No dia 23/02/2018, às 11:20:44 horas, no lote (28) - Eletrodo para unidade de

eletrocautério para trato genital inferior com ponta em forma de alça 1,0x0,4cm.Com registro

na Anvisa; garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 1.098,80 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.
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    No dia 02/02/2018, às 12:06:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - METALURGICA HOSPITALAR IND COM APAR

ELETROMEDICOS, no lote (1) - Foco cirúrgico para fixação em teto, com uma cúpula de

alumínio, com 8 (oito) refletores auto-filtrantes e hexotérmicos. Iluminação de lâmpadas em

halogênio H-1 24v x 70w proporcionando luz fria e sem sombras ao campo operatório. Vão

central com diâmetro de 340mm que permita a instalação de câmera de vídeo. Ajuste de

foco eletrônico motorizado através de manípulo de alumínio anodizado, esterilizável em

autoclave e de fácil remoção. Hastes e braços acotovelados, mecanismo sistema Balanço-

Matic possibilitando uma articulação desejada ao campo operatório. Com sistema de

emergência movido por bateria. Bivolt. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01

(um) ano. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no chat, no qual o

licitante digitou o valor errado do seu lance, DESCLASSIFICO a empresa METALURGICA

HOSPITALAR IND. COM APAR. ELETROMEDICOS.

 

    No dia 05/02/2018, às 17:07:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP

MED ODONT, no lote (5) - Ponteira para bisturi, ponta reta 45mm Eletrodo médico 45 mm,

ponta reta tipo faca Caneta para bisturi eletrônico de pronto uso, com ponteira, botão

diferenciado para corte e coagulação; descartável. Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa SIMILAR

& COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED ODONT, por descumprir o subitem 11.3,

alínea �a� do instrumento convocatório, pois a mesma não apresentou o Alvará ou FAC e o

subitem 11.5, não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último

exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei.

 

    No dia 06/02/2018, às 17:02:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES

EIRELI - ME, no lote (2) - Bisturi Eletrônico Transistorizado Para Alta Cirurgia.

Microprocessado em todas as funções, todos os comandos deverão ser por teclas. Display

digital para as potências de Corte, Blend, Coagulação e Bipolar. Memorização digital de

todas as funções. Indicação sonora da função em uso. Deverá Ter painel à prova de água.

Comando digital duplo na caneta (corte e coagulação). Deverá dispor de sistema de alarme

e proteção sonoro e visual, com monitoração da resistência de placa, no contato entre a

placa e a pele do paciente com bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria

caneta e no pedal. Deve dispor de função spray. Deve ser totalmente compatível com

sistema de gás Argônio. Acionamento e ajuste de potência do corte ou da coagulação

através da caneta ou do pedal. Deverá permitir a ação simultânea de 2 cirurgiões.  Demais

especificações constantes no Edital. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem

enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação e proposta, da
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empresa ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, e considerando que a empresa

ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassificar a empresa.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

JANIM DA SILVEIRA MORENO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.028.965/0001-06 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

61.374.161/0001-30 BAUMER S A

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

12.606.382/0001-80 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO

11.824.928/0001-07 GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP

79.805.263/0001-28 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS L

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

05.416.754/0001-40 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

03.155.958/0001-40 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

82.301.789/0001-85 METALURGICA HOSPITALAR IND COM APAR ELETROMEDICOS

06.253.085/0001-04 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

04.956.527/0001-45 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

08.877.271/0001-31 SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIP MED ODONT
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