
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00004/2019)

 

     às 10:36:45 horas do dia 29/05/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

02.00004/2019 - 2019/050/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL DIGITAL (PORTÁTIL E

MESA), visando atender as necessidades da Administração Pública do Município de Porto

Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico

digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de

gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto.

Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão

umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis.

Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante

de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido,

manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo

01 ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2019 16:35:34:347 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 109.200,00

24/05/2019 10:00:17:182 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 81.522,00

28/05/2019 16:52:57:795 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 140.000,00

28/05/2019 16:43:07:231 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 110.000,00

28/05/2019 15:29:09:314 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 91.140,00

27/05/2019 12:49:15:911 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 110.360,25

28/05/2019 18:25:18:684 MBR FERNANDES - EPP  R$ 95.000,00

29/05/2019 08:39:04:408 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 100.800,00

29/05/2019 08:35:20:701 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 90.153,00

21/05/2019 13:45:00:325 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 90.720,00

28/05/2019 19:49:09:613 JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983  R$ 151.200,00
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Lote (2) - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico

digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de

gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto.

Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão

umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis.

Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante

de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido,

manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo

01 ano.

Lote (3) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico

digital e bateria recarregável. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da

10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a

gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do

fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos

indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ;

Compacto, leve e fácil operação com design ergonômico e compartimento para transdutor;

Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som

com volume ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável

mais 01 (uma) baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao

equipamento,  fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, gara

28/05/2019 18:40:51:026 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 350.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2019 16:35:34:347 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 35.100,00

28/05/2019 17:19:00:270 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 32.400,00

28/05/2019 16:43:07:231 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 35.000,00

28/05/2019 15:29:09:314 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 29.295,00

28/05/2019 18:25:18:684 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00

29/05/2019 08:39:04:408 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 32.400,00

28/05/2019 16:54:56:087 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 99.858,88

29/05/2019 08:35:20:701 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 28.978,00

21/05/2019 13:45:00:325 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 29.160,00

28/05/2019 19:49:09:613 JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983  R$ 48.600,00

28/05/2019 18:40:51:026 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2019 16:35:34:347 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 121.400,00

24/05/2019 10:00:17:182 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 85.404,00

28/05/2019 16:52:57:795 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 150.000,00
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Lote (4) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico

digital e bateria recarregável. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da

10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a

gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do

fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos

indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ;

Compacto, leve e fácil operação com design ergonômico e compartimento para transdutor;

Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som

com volume ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável

mais 01 (uma) baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao

equipamento,  fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, gara

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico

digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de

28/05/2019 13:40:49:127 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 147.570,77

29/05/2019 02:44:09:204 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 117.480,00

28/05/2019 16:43:07:231 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 110.000,00

28/05/2019 15:29:09:314 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 91.080,00

27/05/2019 12:49:15:911 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 91.097,20

28/05/2019 18:25:18:684 MBR FERNANDES - EPP  R$ 100.000,00

29/05/2019 08:39:04:408 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 114.400,00

29/05/2019 08:35:20:701 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 92.664,00

21/05/2019 13:45:00:325 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 90.640,00

28/05/2019 18:40:51:026 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2019 16:35:34:347 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 40.020,00

28/05/2019 17:19:00:270 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 34.800,00

28/05/2019 13:40:49:127 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 75.660,66

29/05/2019 02:44:09:204 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 38.715,00

28/05/2019 16:43:07:231 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 40.000,00

28/05/2019 15:29:09:314 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 30.015,00

28/05/2019 18:25:18:684 MBR FERNANDES - EPP  R$ 35.000,00

29/05/2019 08:39:04:408 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 37.700,00

28/05/2019 16:54:56:087 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 99.898,55

29/05/2019 08:35:20:701 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 30.537,00

21/05/2019 13:45:00:325 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 29.870,00

28/05/2019 18:40:51:026 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 100.000,00
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gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto.

Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão

umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis.

Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante

de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido,

manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo

01 ano.

Lote (2) - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico

digital. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de

gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto.

Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão

umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis.

Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante

de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido,

manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo

01 ano.

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2019 11:04:27:684 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 57.940,00

29/05/2019 11:05:10:149 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 61.050,00

29/05/2019 11:05:29:445 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 61.057,08

29/05/2019 11:04:57:854 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 61.057,42

29/05/2019 10:48:39:371 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 61.320,00

29/05/2019 11:05:08:941 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 70.959,99

29/05/2019 11:04:22:710 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 70.960,00

29/05/2019 11:04:48:451 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 90.129,99

29/05/2019 11:04:45:977 MBR FERNANDES - EPP  R$ 90.130,00

29/05/2019 11:01:55:553 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 91.156,80

28/05/2019 16:43:07:231 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 110.000,00

28/05/2019 19:49:09:613 JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983  R$ 151.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2019 11:20:52:758 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 19.700,00

29/05/2019 11:20:42:757 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 19.800,00

29/05/2019 11:20:11:182 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 20.999,99

29/05/2019 11:19:59:121 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 21.192,00

29/05/2019 11:21:03:058 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 22.880,00

29/05/2019 11:20:10:681 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 22.890,00

29/05/2019 11:20:27:113 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 23.774,99
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Lote (3) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico

digital e bateria recarregável. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da

10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a

gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do

fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos

indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ;

Compacto, leve e fácil operação com design ergonômico e compartimento para transdutor;

Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som

com volume ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável

mais 01 (uma) baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao

equipamento,  fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, gara

Lote (4) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico

digital e bateria recarregável. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da

10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a

gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do

fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos

indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ;

Compacto, leve e fácil operação com design ergonômico e compartimento para transdutor;

Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som

com volume ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável

mais 01 (uma) baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao

29/05/2019 11:19:20:694 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.979,99

29/05/2019 08:39:04:408 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 32.400,00

28/05/2019 16:43:07:231 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 35.000,00

28/05/2019 19:49:09:613 JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983  R$ 48.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2019 11:44:04:924 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 49.700,00

29/05/2019 11:43:52:862 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 49.719,99

29/05/2019 11:34:26:177 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 51.242,00

29/05/2019 11:32:47:186 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 65.400,00

29/05/2019 11:33:01:931 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 68.640,00

29/05/2019 11:43:42:410 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 72.799,88

29/05/2019 11:34:34:473 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 72.800,00

29/05/2019 11:28:34:492 MBR FERNANDES - EPP  R$ 80.930,00

29/05/2019 11:32:12:986 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 82.082,00

29/05/2019 11:29:57:146 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 91.079,99

29/05/2019 11:32:02:931 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 93.983,99

29/05/2019 11:30:04:242 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 93.984,00

28/05/2019 16:43:07:231 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 110.000,00
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equipamento,  fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, gara

 

    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 29/05/2019, às 11:10:08 horas, no lote (1) - DETECTOR FETAL DE MESA

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos

cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do

ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de

localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade

de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência

de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de

ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual;

equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/06/2019, às 10:42:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/06/2019, às 10:42:20 horas, no lote (1) - DETECTOR FETAL DE MESA

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos

cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do

ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2019 12:05:15:403 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 18.499,99

29/05/2019 12:05:13:903 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 18.500,00

29/05/2019 12:00:28:308 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829  R$ 19.720,00

29/05/2019 11:59:42:801 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 22.620,00

29/05/2019 12:00:07:018 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 22.621,00

29/05/2019 12:02:12:028 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 24.200,00

29/05/2019 12:01:04:815 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 24.399,99

29/05/2019 11:58:57:752 MBR FERNANDES - EPP  R$ 27.750,00

29/05/2019 11:59:37:587 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 30.014,74

29/05/2019 11:52:35:176 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 30.972,00

28/05/2019 16:43:07:231 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 40.000,00

28/05/2019 18:40:51:026 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 100.000,00
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localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade

de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência

de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de

ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual;

equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da

Assessoria Técnica Especializada-ATESP,  Declaro a empresa COMERCIO DE MATERIAIS

MEDICOS HOSPITALARES MACROSU , vencedora no lote 01, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme item 11.2 do edital e seus subitens. No

dia 17/06/2019, às 12:19:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/06/2019, às 12:19:20 horas, no lote (1) - DETECTOR FETAL DE MESA

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos

cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do

ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de

localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade

de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência

de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de

ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual;

equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando

que o valor ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 17/06/2019, às 12:19:20 horas, no lote (1) - DETECTOR FETAL DE MESA

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos

cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do

ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de

localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade

de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência

de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de

ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual;

equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIO DE MATERIAIS

MEDICOS HOSPITALARES MACROSU com o valor R$ 57.939,84.

 

    No dia 29/05/2019, às 11:22:17 horas, no lote (2) - DETECTOR FETAL DE MESA

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos

cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do

ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de

localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade

de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência

de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de

ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual;

equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/06/2019, às 10:44:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/06/2019, às 10:44:50 horas, no lote (2) - DETECTOR FETAL DE MESA

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos

cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do

ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de

localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade

de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência

de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de

ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual;

equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da

Assessoria Técnica Especializada-ATESP,  Declaro a empresa MACRO LIFE

IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS-EIRELI , vencedora no lote 02, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme item 11.2 do edital e

seus subitens. No dia 17/06/2019, às 12:20:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/06/2019, às 12:20:46 horas, no lote (2) - DETECTOR FETAL DE MESA

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos

cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do

ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de

localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade

de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência
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de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de

ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual;

equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando

que o valor ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 17/06/2019, às 12:20:46 horas, no lote (2) - DETECTOR FETAL DE MESA

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital. Utilizado para detectar batimentos

cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do

ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de

localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade

de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência

de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de

ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual;

equipamento bivolt: Itens incluso: Fone de ouvido, manual escrito na linguá Portuguesa,

Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MACRO LIFE IMPORTADORA

DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL com o valor R$ 19.699,74.

 

    No dia 29/05/2019, às 11:47:21 horas, no lote (3) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para

detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação,

possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de

informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com

controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta

sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Compacto, leve e fácil

operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta

qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável mais 01 (uma)

baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento,

fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar

registro na ANVISA, gara -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/06/2019, às 10:46:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/06/2019, às 10:46:50 horas, no lote (3) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para
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detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação,

possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de

informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com

controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta

sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Compacto, leve e fácil

operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta

qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável mais 01 (uma)

baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento,

fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar

registro na ANVISA, gara -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Assessoria Técnica Especializada-

ATESP,  Declaro a empresa MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , vencedora no

lote 03, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme

item 11.2 do edital e seus subitens. No dia 17/06/2019, às 12:21:43 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/06/2019, às 12:21:43 horas, no lote (3) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para

detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação,

possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de

informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com

controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta

sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Compacto, leve e fácil

operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta

qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável mais 01 (uma)

baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento,

fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar

registro na ANVISA, gara -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 17/06/2019, às 12:21:43 horas, no lote (3) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para
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detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação,

possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de

informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com

controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta

sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Compacto, leve e fácil

operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta

qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável mais 01 (uma)

baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento,

fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar

registro na ANVISA, gara -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 49.699,76.

 

    No dia 29/05/2019, às 12:27:51 horas, no lote (4) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para

detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação,

possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de

informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com

controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta

sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Compacto, leve e fácil

operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta

qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável mais 01 (uma)

baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento,

fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar

registro na ANVISA, gara -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/06/2019, às 10:48:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/06/2019, às 10:48:17 horas, no lote (4) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para

detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação,

possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de

informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com

controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta

sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Compacto, leve e fácil

operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta

qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável mais 01 (uma)

baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento,

fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar
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registro na ANVISA, gara -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Assessoria Técnica Especializada-

ATESP,  Declaro a empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ,

vencedora no lote 04, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme item 11.2 do edital e seus subitens. No dia 17/06/2019, às

12:22:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/06/2019, às 12:22:45 horas, no lote (4) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para

detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação,

possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de

informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com

controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta

sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Compacto, leve e fácil

operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta

qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável mais 01 (uma)

baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento,

fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar

registro na ANVISA, gara -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 17/06/2019, às 12:22:45 horas, no lote (4) - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para

detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação,

possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de

informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com

controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta

sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Compacto, leve e fácil

operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta

qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume

ajustável e alarme sonoro e visual; Itens incluso: Bateria interna recarregável mais 01 (uma)

baterias extra e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento,

fone de ouvido, bolsa para transporte, manual escrito na linguá Portuguesa, Apresentar
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registro na ANVISA, gara -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o

valor R$ 18.499,97.

 

    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.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP

09.222.411/0001-04 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

95.433.397/0001-11 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU

08.938.116/0001-88 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

32.828.703/0001-07 JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983

05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

31.639.450/0001-52 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829

04.383.642/0001-78 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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