
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00405/2016)

 

     às 11:30:39 horas do dia 21/11/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

08.00405/2016 - 2017/030/2017 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DE CONSUMO E PERMANENTE (BALDE

À PEDAL, BALDE GRADUADO, BLENDER...), visando atender à Secretaria Municipal de

Saúde  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - BALDE À PEDAL: construído em tubo de aço esmaltado, com balde em aço inox

com capacidade para 5 litros, tampa com acionamento através do pedal. Garantia mínima

de 1 (um) ano.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - BALDE GRADUADO: Balde graduado em ml para dosagem de produtos, escala

em ml, plástico resistente e transparente, com alça, com bico, volume máximo de 10 litros;

rótulo com nº de lote, data de fabricação e procedência. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (3) - BLENDER, misturador de gases, pressão de entrada ar/O2 2,5 a 5 kgf/cm², FiO2

21 a 100%, fluxo 1 a 100 l/min. precisão 3%, alarme (sonoro)/ bypass ar/O2, sempre que a

diferença entre a pressão de entrada do ar e O2 exceder 1,5 kgf/cm², fluxo de escape 9

I/min., 3,5 kgf/cm²; 7,6 altura x 3,8 largura x 7,4 prof. X 0,65 kg. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) -  CABO PLACA DE RETORNO: cabo de l igação para placa inox

(9M111/M112/M113/M114/M118)I, compatível com Aparelho de Bisturi Elétrico da marca

Medcir Power Cut 400.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - CADEIRA PARA BANCADA: Altura máxima do assento em relação ao piso 70 cm

e Mínima 57 cm altura e distância do assento, reguláveis; altura e distância do encosto
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reguláveis; Aro apoio para os pés de diâmetro 52 cm acabamento escovado fino, assento e

encosto lisos; totalmente em aço inox; capacidade até 130 kg; base com amortecimento a

gás; Cor: Preta. Com controle de qualidade do INMETRO. Garantia mínima de 1 (um) ano.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - CAPA PARA COLCHÃO DE CAMA DE PARTO: Capa para colchão de cama de

parto, confeccionada em PVC, espessura aproximadamente 77 cm de comprimento por 79

cm largura, e 72 cm de comprimento na parte de baixo. Atóxico, cor azul; com sistema de

fechamento com zíper; com sistema de abertura com zíper; tamanho adulto para camas de

parto Fanem mod.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE: Kit de escovas para limpeza de

autoclaves contendo: cabo telescópio de alumínio que varia de 61 cm a 122 cm de

comprimento. Escova para limpeza com cerdas de nylon categoria branca médica, 14 cm de

largura por 19 cm de comprimento com cerdas arredondadas. Escova de mão,

11,5cmx14cm em nylon categoria branca médica. Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de um ano.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (8) - ESPÉCULOS ISOLADO NYLON, opção com ou sem ducto, para SE-120, tamanho

grande (comp. 115 mm x larg 39,5 mm). Abertura total 100mm com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - PLACA PACIENTE em aço inox, com tomada dupla, reutilizável, medindo

18x25cm. Com registro na ANVISA, garantia mínima de 1 (um) ano, compatível com

Aparelho de Bisturi Elétrico da marca MEDCIR POWER CUT 400.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - BALDE À PEDAL: construído em tubo de aço esmaltado, com balde em aço inox

com capacidade para 5 litros, tampa com acionamento através do pedal. Garantia mínima

de 1 (um) ano.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - BALDE GRADUADO: Balde graduado em ml para dosagem de produtos, escala

em ml, plástico resistente e transparente, com alça, com bico, volume máximo de 10 litros;

rótulo com nº de lote, data de fabricação e procedência. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Lote (3) - BLENDER, misturador de gases, pressão de entrada ar/O2 2,5 a 5 kgf/cm², FiO2
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21 a 100%, fluxo 1 a 100 l/min. precisão 3%, alarme (sonoro)/ bypass ar/O2, sempre que a

diferença entre a pressão de entrada do ar e O2 exceder 1,5 kgf/cm², fluxo de escape 9

I/min., 3,5 kgf/cm²; 7,6 altura x 3,8 largura x 7,4 prof. X 0,65 kg. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (4) -  CABO PLACA DE RETORNO: cabo de l igação para placa inox

(9M111/M112/M113/M114/M118)I, compatível com Aparelho de Bisturi Elétrico da marca

Medcir Power Cut 400.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (5) - CADEIRA PARA BANCADA: Altura máxima do assento em relação ao piso 70 cm

e Mínima 57 cm altura e distância do assento, reguláveis; altura e distância do encosto

reguláveis; Aro apoio para os pés de diâmetro 52 cm acabamento escovado fino, assento e

encosto lisos; totalmente em aço inox; capacidade até 130 kg; base com amortecimento a

gás; Cor: Preta. Com controle de qualidade do INMETRO. Garantia mínima de 1 (um) ano.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (6) - CAPA PARA COLCHÃO DE CAMA DE PARTO: Capa para colchão de cama de

parto, confeccionada em PVC, espessura aproximadamente 77 cm de comprimento por 79

cm largura, e 72 cm de comprimento na parte de baixo. Atóxico, cor azul; com sistema de

fechamento com zíper; com sistema de abertura com zíper; tamanho adulto para camas de

parto Fanem mod.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (7) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE: Kit de escovas para limpeza de

autoclaves contendo: cabo telescópio de alumínio que varia de 61 cm a 122 cm de

comprimento. Escova para limpeza com cerdas de nylon categoria branca médica, 14 cm de

largura por 19 cm de comprimento com cerdas arredondadas. Escova de mão,

11,5cmx14cm em nylon categoria branca médica. Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de um ano.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (8) - ESPÉCULOS ISOLADO NYLON, opção com ou sem ducto, para SE-120, tamanho

grande (comp. 115 mm x larg 39,5 mm). Abertura total 100mm com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - PLACA PACIENTE em aço inox, com tomada dupla, reutilizável, medindo

18x25cm. Com registro na ANVISA, garantia mínima de 1 (um) ano, compatível com
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Aparelho de Bisturi Elétrico da marca MEDCIR POWER CUT 400.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    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 lote (1) - BALDE À PEDAL: construído em tubo de aço esmaltado, com balde em aço

inox com capacidade para 5 litros, tampa com acionamento através do pedal. Garantia

mínima de 1 (um) ano. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 21/11/2017, às 12:07:26 horas, no lote (2) - BALDE GRADUADO: Balde graduado

em ml para dosagem de produtos, escala em ml, plástico resistente e transparente, com

alça, com bico, volume máximo de 10 litros; rótulo com nº de lote, data de fabricação e

procedência. Garantia mínima de 1 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado.

 

    No dia 21/11/2017, às 12:07:26 horas, no lote 2 - BALDE GRADUADO: Balde graduado

em ml para dosagem de produtos, escala em ml, plástico resistente e transparente, com

alça, com bico, volume máximo de 10 litros; rótulo com nº de lote, data de fabricação e

procedência. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a empresa FAST BIO COMERCIAL EIRELI -

EPP com o valor R$ 3.636,30 foi classificada na disputa do lote.

 

    No lote (3) - BLENDER, misturador de gases, pressão de entrada ar/O2 2,5 a 5 kgf/cm²,

FiO2 21 a 100%, fluxo 1 a 100 l/min. precisão 3%, alarme (sonoro)/ bypass ar/O2, sempre

que a diferença entre a pressão de entrada do ar e O2 exceder 1,5 kgf/cm², fluxo de escape

9 I/min., 3,5 kgf/cm²; 7,6 altura x 3,8 largura x 7,4 prof. X 0,65 kg. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 1 (um) ano. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (4) - CABO PLACA DE RETORNO: cabo de ligação para placa inox

(9M111/M112/M113/M114/M118)I, compatível com Aparelho de Bisturi Elétrico da marca

Medcir Power Cut 400. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (5) - CADEIRA PARA BANCADA: Altura máxima do assento em relação ao piso

70 cm e Mínima 57 cm altura e distância do assento, reguláveis; altura e distância do

encosto reguláveis; Aro apoio para os pés de diâmetro 52 cm acabamento escovado fino,

assento e encosto lisos; totalmente em aço inox; capacidade até 130 kg; base com
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amortecimento a gás; Cor: Preta. Com controle de qualidade do INMETRO. Garantia mínima

de 1 (um) ano. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 09/11/2017, às 14:27:48 horas, no lote (6) - CAPA PARA COLCHÃO DE CAMA DE

PARTO: Capa para colchão de cama de parto, confeccionada em PVC, espessura

aproximadamente 77 cm de comprimento por 79 cm largura, e 72 cm de comprimento na

parte de baixo. Atóxico, cor azul; com sistema de fechamento com zíper; com sistema de

abertura com zíper; tamanho adulto para camas de parto Fanem mod. -  a situação do lote

foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: BOA TARDE SENHORES

(AS) LICITANTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 4903/DEMAC/GAB/SEMUSA QUE

SOLICITA O CANCELAMENTO DESTE ITEM POR NÃO ATENDER AS NECESSIDADES

DA SECRETARIA DE SAÚDE � SEMUSA, SENDO ASSIM ESTOU CANCELANDO ESTE

LOTE. QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE: 69 3901-3639.

PREGOEIRA VÂNIA RODRIGUES.

 

    No lote (7) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE: Kit de escovas para limpeza de

autoclaves contendo: cabo telescópio de alumínio que varia de 61 cm a 122 cm de

comprimento. Escova para limpeza com cerdas de nylon categoria branca médica, 14 cm de

largura por 19 cm de comprimento com cerdas arredondadas. Escova de mão,

11,5cmx14cm em nylon categoria branca médica. Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de um ano. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (8) - ESPÉCULOS ISOLADO NYLON, opção com ou sem ducto, para SE-120,

tamanho grande (comp. 115 mm x larg 39,5 mm). Abertura total 100mm com registro na

ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (9) - PLACA PACIENTE em aço inox, com tomada dupla, reutilizável, medindo

18x25cm. Com registro na ANVISA, garantia mínima de 1 (um) ano, compatível com

Aparelho de Bisturi Elétrico da marca MEDCIR POWER CUT 400. - não foram encontradas

propostas.

 

    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.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente
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LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
21.707.794/0001-06 FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP
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