
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: 08.00396/2016)

 

     às 10:15:39 horas do dia 22/05/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00396/2016 -

2018/049/2018 que tem por objeto Registro de preços, para eventual AQUISIÇÃO

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTES, visando atender a Secretaria

Municipal de Saúde  SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidas nos Anexos I deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados

pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:35:42:231 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 282.170,00

21/05/2018 14:28:36:956 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 181.076,00

21/05/2018 20:54:03:765 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:44:00:366 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 284.200,00

22/05/2018 08:57:35:304 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 263.900,00

22/05/2018 09:07:25:099 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 400.000,00

22/05/2018 07:56:18:110 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 250.000,00

17/05/2018 13:42:22:361 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 180.670,00

21/05/2018 17:17:57:437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 181.096,30
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Lote (2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas � armação em aço perfilado 22,22 x 3mm.

Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm.

Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática pó com resina epoxi-

poliester e polimerizado em estufa. Dimensões mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado

e com vidro. Incluso manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO.

21/05/2018 21:22:46:671 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 235.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:35:42:231 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 99.800,00

21/05/2018 14:28:36:956 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 95.000,00

21/05/2018 17:40:16:191 KOLPLAST CI S.A.  R$ 150.000,00

21/05/2018 16:48:34:236 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 102.485,00

21/05/2018 20:54:03:765 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:44:00:366 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 96.000,00

22/05/2018 08:57:35:304 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 90.000,00

22/05/2018 09:07:25:099 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 400.000,00

22/05/2018 07:56:18:110 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

17/05/2018 13:42:22:361 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 95.000,00

21/05/2018 17:17:57:437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 95.200,00

21/05/2018 17:16:04:926 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 80.000,00

21/05/2018 16:24:08:447 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 95.209,00

21/05/2018 21:22:46:671 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 125.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:48:32:428 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 98.000,00

21/05/2018 20:54:03:765 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

21/05/2018 15:14:46:377 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 98.250,00

21/05/2018 10:54:45:107 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 150.000,00

21/05/2018 17:44:00:366 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 140.000,00

23/10/2018 Página 2 de 135



Lote (4) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Aspira líquido e secreção; Fácil limpeza

e higienização; Portátil; silencioso; econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de

manutenção e lubrificantes; Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Voltagem

funciona com bateria e eletricidade, energia bivolt 127/220 volts e bateria de no mínimo 12

volts de 4,5 ah (inclusa), com bateria é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia

elétrica tipo as áreas ribeirinhas; Frequência no mínimo 60 Hz; Potência no mínimo 160VA;

Capacidade do Recipiente no mínimo 1300 ml. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (5) - AUTOCLAVE Câmaras de esterilização em aço inoxidável � Operação automática �

Capacidade mínima de 30 litros � Dispensa o uso de água destilada � Sistema patenteado de

aromatização do material esterilizado � Desaceleração para a retirada do ar do interior da

câmara de esterilização � Eficiente secagem do material � Exclusivo sistema de porta dupla

em aço inox laminados. Oferece maior resistência e segurança � Gabinete em aço reforçado,

com pintura eletrostática externa e internamente. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

21/05/2018 11:25:46:060 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 98.250,00

22/05/2018 09:07:25:099 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 200.000,00

22/05/2018 07:56:18:110 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:17:57:437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 98.250,00

21/05/2018 19:22:32:085 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 192.500,00

22/05/2018 09:11:24:354 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 98.250,00

21/05/2018 16:10:59:603 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 98.250,00

21/05/2018 21:22:46:671 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 110.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:48:32:428 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 258.400,00

21/05/2018 17:44:00:366 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 319.600,00

22/05/2018 08:57:35:304 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 376.500,00

22/05/2018 09:07:25:099 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 400.000,00

22/05/2018 07:56:18:110 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 340.000,00

21/05/2018 21:22:46:671 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:48:32:428 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 689.000,00

21/05/2018 22:05:40:511 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 408.000,00

21/05/2018 20:54:03:765 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 1.500.000,00

16/05/2018 14:38:11:138 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS
LTDA  R$ 1.000.000,00
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Lote (6) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: capacidade de peso 150 Kg, frações de

100 gramas, escala antropométrica de aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm;

Com tapete de borracha antiderrapante; Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma

aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois

braços; Régua em aço cromado; Acabamento com pintura sintética na cor branco, após

prévio tratamento anti-ferrugin; Pés reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO.

Lote (7) - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, com as seguintes características: plataforma

fabricada em abs, ou aço-carbono ou alumínio ou plástico resistente, construído em material

resistente a impacto, exemplo não aceitaremos em hipótese alguma, materiais com

plataforma em vidro temperado; piso antiderrapante e pés em poliuretano; Unidade de

medida quilos e libras; material do visor cristal líquido; memória no mínimo 10 usuários; não

deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e

21/05/2018 17:44:00:366 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 880.000,00

22/05/2018 08:57:35:304 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 495.850,00

22/05/2018 09:07:25:099 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 400.000,00

17/05/2018 13:42:22:361 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 850.000,00

22/05/2018 07:35:09:956 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 42.583,29

21/05/2018 18:01:16:805 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 2.000.000,00

21/05/2018 21:22:46:671 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 995.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:39:23:728 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 180.000,00

21/05/2018 22:07:58:187 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 158.400,00

21/05/2018 18:18:05:909 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 210.000,00

21/05/2018 17:47:30:579 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 150.000,00

21/05/2018 16:49:38:812 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 114.922,00

22/05/2018 08:58:59:047 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:45:54:514 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 150.000,00

21/05/2018 11:04:44:531 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 148.316,00

21/05/2018 08:42:20:476 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 250.000,00

17/05/2018 13:44:04:316 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 148.000,00

21/05/2018 17:22:49:779 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 148.300,00

22/05/2018 07:39:34:828 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 148.311,00

21/05/2018 17:14:25:066 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 100.000,00

21/05/2018 18:06:01:215 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 150.000,00

21/05/2018 23:39:54:837 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 225.000,00
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portadores de marcapasso; capacidade de peso de no mínimo 150kg e graduação de 100g.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (8) - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: Fabricada exclusivamente para pesagem de

crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil

higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos.

Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15

kg. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de

Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. Equipamento

acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:50:13:283 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 210.000,00

21/05/2018 22:07:58:187 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 1.130.250,00

21/05/2018 17:47:30:579 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 235.000,00

22/05/2018 08:58:59:047 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 300.000,00

21/05/2018 17:45:54:514 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 1.125.000,00

21/05/2018 21:20:53:810 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 750.000,00

21/05/2018 18:06:01:215 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 3.000.000,00

21/05/2018 23:39:54:837 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 390.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:39:23:728 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 89.000,00

21/05/2018 22:07:58:187 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 83.940,00

21/05/2018 18:18:05:909 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 60.000,00

21/05/2018 17:47:30:579 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 99.000,00

21/05/2018 16:49:38:812 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 88.384,00

22/05/2018 08:58:59:047 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:45:54:514 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 99.000,00

22/05/2018 09:01:28:660 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 102.250,00

21/05/2018 11:04:44:531 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 98.527,00

21/05/2018 08:42:20:476 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 210.000,00

17/05/2018 13:44:04:316 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 98.000,00

21/05/2018 17:22:49:779 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 98.500,00

22/05/2018 07:39:34:828 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 98.520,00

21/05/2018 17:14:25:066 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 90.000,00

21/05/2018 18:06:01:215 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 150.000,00
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Lote (9) - Balança Pediátrica Mecânica. Fabricada exclusivamente para pesagem de

crianças menores de 2 anos. Construída em material resistente e de fácil higienização.

Capacidade de pesagem de no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no

máximo 10g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e

conforto a criança. Prato deve ser de material polipropileno, higienizável e atóxica; fabricada

em estrutura em chapa de aço-carbono; acabamento em tinta PU branco; régua graduada

em latão cromado; cursor em aço inoxidável; Pés reguláveis, revestidos de material

borracha sintética.

Lote (10) - Balde com Pedal: construído em tubo de aço esmaltado, com balde em aço inox

com capacidade para 20 litros, tampa com acionamento através do pedal. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios Estrutura tubular em aço; Assento estofado

revestido em courvim;  Altura regulável através de rosca; Pés protegidos por ponteiras

plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó; -Dimensões aproximadas: 0,30m

largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

21/05/2018 23:39:54:837 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 115.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:39:23:728 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 45.000,00

21/05/2018 22:07:58:187 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 47.300,00

21/05/2018 17:47:30:579 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 35.000,00

21/05/2018 17:45:54:514 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 40.000,00

22/05/2018 09:01:28:660 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 58.500,00

21/05/2018 14:22:54:591 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 34.155,00

17/05/2018 13:44:04:316 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 30.000,00

22/05/2018 07:39:34:828 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 30.480,00

21/05/2018 17:14:25:066 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 47.500,00

21/05/2018 18:06:01:215 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 65.000,00

21/05/2018 23:39:54:837 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:50:13:283 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 60.000,00

21/05/2018 17:47:30:579 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 20.000,00

22/05/2018 07:57:15:645 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 40.000,00

14/05/2018 17:02:54:695 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME  R$ 20.000,00

21/05/2018 19:46:31:134 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 25.000,00

21/05/2018 23:39:54:837 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:52:14:421 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 30.000,00
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Lote (12) - Biombo triplo com rodízio: construído em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm

com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3 faces, com lonita na cor branco;

Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com resina expoxi-poliester e

polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm. Dimensões aproximadas:

1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (13) - Cadeira Básica Para Coleta De Sangue com apoio de braço totalmente regulável,

com assento estofada em espuma injetada revestida em courvim, com espessura de no

mínimo 6 cm, acabamento em PVC na cor azul. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

21/05/2018 18:20:11:082 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 30.000,00

21/05/2018 17:49:23:352 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 30.000,00

21/05/2018 08:41:11:272 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 25.000,00

21/05/2018 17:47:57:507 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 30.000,00

22/05/2018 09:06:17:236 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 68.880,00

21/05/2018 16:35:28:894 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 42.300,00

22/05/2018 08:05:45:487 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 40.000,00

21/05/2018 14:25:28:289 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 21.473,00

21/05/2018 17:26:10:106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 29.800,00

21/05/2018 16:11:56:243 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 29.898,00

21/05/2018 23:00:21:109 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:34:21:128 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 76.950,00

21/05/2018 17:52:14:421 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 40.000,00

21/05/2018 18:20:11:082 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 55.000,00

21/05/2018 15:29:00:659 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 59.931,00

21/05/2018 08:41:11:272 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 50.000,00

21/05/2018 17:47:57:507 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 60.000,00

21/05/2018 16:35:28:894 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 96.000,00

18/05/2018 09:43:23:176 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 85.800,00

22/05/2018 08:05:45:487 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 80.000,00

21/05/2018 14:25:28:289 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 50.429,00

21/05/2018 17:26:10:106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 59.900,00

21/05/2018 19:23:58:877 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 192.500,00

21/05/2018 16:11:56:243 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 599,31

21/05/2018 23:00:21:109 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 95.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:34:21:128 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 124.537,50

21/05/2018 12:46:06:458 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 196.800,00
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Lote (14) - Cadeira De Rodas Dobrável: constituída de rodas dianteiras pequenas giratórias

e traseiras grandes com freio. Assento e encosto em couvin na cor preta. Modelo dobrável,

esmaltada, braços fixos e apóia os pés estofados, medidas largura do assento mínimo de

40cm em couvin na cor preta, largura total 62 cm. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO.

Lote (15) - Cadeira Tipo Caixa Cadeira com assento e encosto em compensado 12 mm ou

PU injetado econômica 35mm de espessura ou executiva 45mm, revestido em courvin,

mecanismo de encosto VH ou Back System, reguláveis, flange em aço reforçado, coluna a

gás, base metálica revestida com capa plástica, ou base check out. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em

21/05/2018 17:52:14:421 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 73.800,00

21/05/2018 17:49:23:352 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 100.000,00

21/05/2018 23:24:33:123 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 185.000,00

21/05/2018 08:41:11:272 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 79.950,00

21/05/2018 17:47:57:507 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 99.630,00

22/05/2018 09:06:17:236 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 118.700,00

21/05/2018 16:35:28:894 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 175.714,11

22/05/2018 08:05:45:487 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 123.000,00

21/05/2018 14:25:28:289 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 90.302,91

21/05/2018 17:26:10:106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 99.384,00

21/05/2018 16:11:56:243 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 99.427,05

21/05/2018 23:00:21:109 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 115.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:40:43:156 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 80.100,00

21/05/2018 12:46:06:458 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 108.000,00

21/05/2018 22:09:10:875 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 49.662,00

21/05/2018 17:49:23:352 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 116.000,00

21/05/2018 23:24:33:123 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 160.000,00

21/05/2018 17:47:57:507 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 117.000,00

21/05/2018 08:43:32:944 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 250.000,00

22/05/2018 08:05:45:487 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 300.000,00

17/05/2018 13:44:44:934 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 112.500,00

21/05/2018 22:00:58:370 VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS EIR  R$ 180.000,00

21/05/2018 17:26:10:106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 97.790,40

22/05/2018 07:40:40:732 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 900.000,00

21/05/2018 23:00:21:109 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00
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Porto Velho � RO.

Lote (16) - Carro de curativo: Totalmente inox quadrado de aço inox de aproximadamente

20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda

volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de 50mm. Acompanha balde e bacia de inox.

Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (17) - Compressor de Ar Nebulizador: produzindo ar comprimido totalmente isento de

óleo e impurezas, na cor branca, com 04 (quatro) saídas no mínimo, terminais de saída

individual, com válvulas que permita trabalhar individual ou simultaneamente sem afetar o

funcionamento da outra saída, motor no mínimo 1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:49:23:352 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 65.000,00

21/05/2018 11:06:04:907 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 62.436,68

22/05/2018 08:05:45:487 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 60.000,00

21/05/2018 14:25:28:289 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 61.267,32

21/05/2018 17:18:58:133 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 62.435,00

21/05/2018 17:00:12:808 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  R$ 62.436,68

21/05/2018 23:00:21:109 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 115.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:38:30:227 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 168.750,00

21/05/2018 12:47:13:775 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 140.000,00

21/05/2018 17:55:00:592 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 149.000,00

21/05/2018 18:21:30:583 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 150.000,00

22/05/2018 08:45:51:311 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 190.000,00

21/05/2018 15:30:19:794 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 119.232,00

21/05/2018 08:44:51:851 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 120.000,00

21/05/2018 17:49:58:963 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 120.000,00

21/05/2018 11:06:57:401 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 119.232,00

21/05/2018 16:35:28:894 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 311.100,00

18/05/2018 09:44:27:686 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 151.200,00

21/05/2018 08:37:33:407 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 250.000,00

22/05/2018 08:14:00:030 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:28:18:784 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 119.200,00

21/05/2018 19:27:12:180 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 292.500,00

21/05/2018 16:12:56:510 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 119.232,00

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 220.000,00
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livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão máxima 80 libras, voltagem bi volts

(110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo 04 (quatro) kits de nebulização:

composto de máscaras anatômicas, copos e mangueiras de conexões), incluso carrinho

acoplado com rodízios para facilitar locomoção do aparelho. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO.

Lote (18) - Contêiner para lixo hospitalar: para acondicionamento de resíduos hospitalares

infectante; na cor branco; fabricado em material polietileno de alta densidade; capacidade

para no mínimo 400 litros; tampa sobreposta e com travamento; com dreno;

quadrado/retangular; 04 rodas de borracha macia para melhor locomoção sendo 02 com

trava de segurança; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância infectante

(Figura A.16 � Subclasse 6.2);  Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20

x 1,2mm. Piso revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés

com ponteiras. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:55:00:592 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 210.000,00

22/05/2018 08:45:51:311 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 250.000,00

21/05/2018 17:49:58:963 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 280.000,00

22/05/2018 09:09:53:437 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 315.000,00

22/05/2018 08:14:00:030 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 300.000,00

17/05/2018 13:45:32:920 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 160.000,00

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:50:17:675 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 70.000,00

14/05/2018 17:05:28:192 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME  R$ 100.000,00

21/05/2018 19:46:59:967 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 80.000,00

21/05/2018 17:28:18:784 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 73.696,00

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 105.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:55:00:592 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 78.996,00

21/05/2018 18:21:30:583 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 47.000,00

21/05/2018 17:50:17:675 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 75.000,00

21/05/2018 15:30:19:794 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 73.808,80

21/05/2018 08:44:51:851 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 65.800,00
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Lote (20) - Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura

epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de

espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil

manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte

superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de

aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo

membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura

aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros.  Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a

100.000 lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste

flexível) em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares

desejadas e tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio

cromado, pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04

(quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

21/05/2018 17:49:58:963 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 75.200,00

21/05/2018 16:35:28:894 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 107.278,44

18/05/2018 09:44:27:686 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 109.040,00

22/05/2018 08:14:00:030 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 77.000,00

21/05/2018 14:26:25:690 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 46.631,32

21/05/2018 19:27:12:180 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 192.500,00

21/05/2018 16:12:56:510 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 73.808,80

22/05/2018 07:41:36:912 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 73.808,74

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 120.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 14:58:39:849 FANEM LTDA.  R$ 205.000,00

21/05/2018 16:10:53:618 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP  R$ 260.000,00

21/05/2018 17:55:00:592 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 249.000,00

22/05/2018 08:45:51:311 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 330.000,00

21/05/2018 17:49:58:963 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 300.000,00

22/05/2018 09:09:53:437 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 275.500,00

21/05/2018 17:15:27:150 ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI  R$ 256.000,00

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 490.000,00
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isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH

Lote (22) - LANTERNA CLÍNICA feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na

lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir

manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (23) - Lixeira com Pedal Retangular: construído em plástico, com capacidade mínima

de 50 litros, tampa com acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho �

RO.

Lote (24) - Lixeira hospitalar carrinho: construído em polietileno de alta densidade; com

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:41:53:652 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 2.996.000,00

21/05/2018 17:57:48:452 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 160.000,00

21/05/2018 18:22:49:556 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 80.000,00

21/05/2018 23:29:45:298 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 295.000,00

22/05/2018 09:13:10:963 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 175.300,00

21/05/2018 16:35:36:385 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 180.300,00

22/05/2018 08:19:19:740 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

21/05/2018 16:13:40:612 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 241.866,00

21/05/2018 16:27:32:853 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 241.866,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 490.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:57:48:452 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 36.000,00

21/05/2018 17:51:37:374 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 27.000,00

22/05/2018 08:19:19:740 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 45.000,00

17/05/2018 13:46:11:762 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 24.750,00

21/05/2018 17:17:17:453 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 40.500,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:51:23:170 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 40.000,00

22/05/2018 08:19:19:740 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 52.000,00

21/05/2018 14:28:39:428 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 31.824,00

14/05/2018 17:08:24:804 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME  R$ 25.000,00

18/05/2018 22:36:18:896 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 30.000,00

22/05/2018 07:42:15:306 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 39.245,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 95.000,00
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capacidade   mínima de 120 litros; tampa com acionamento através do pedal metálico;

Possui 2 rodas de borracha maciça de no mínimo 200 mm com travamento, facilitando o

manuseio e diminuindo o nível de ruídos no atrito com o solo; na cor branco; contendo

identificação conforme ABNT NBR 7500 substância infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2);

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (25) - Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox, altura mínima regulável 0,90 a 1,25 cm.

Haste cromada, armação tubo quadrado. 30x30. Rodízios de 2. Pintura Epoxi. Incluir manual

na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (26) - Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1

1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas;

Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim,

dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel),

Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:51:23:170 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 110.000,00

21/05/2018 23:29:45:298 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 150.000,00

22/05/2018 08:19:19:740 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 350.000,00

14/05/2018 17:08:24:804 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME  R$ 180.000,00

18/05/2018 22:36:18:896 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 85.000,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:41:49:595 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 66.825,00

21/05/2018 17:57:48:452 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 60.000,00

21/05/2018 18:22:49:556 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 45.000,00

21/05/2018 17:51:23:170 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 60.000,00

21/05/2018 15:22:22:016 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 56.366,00

21/05/2018 08:46:21:784 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 40.000,00

21/05/2018 17:51:37:374 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 57.000,00

21/05/2018 11:36:57:930 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 56.366,00

21/05/2018 16:35:36:385 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 72.600,00

22/05/2018 08:19:19:740 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 100.000,00

21/05/2018 14:28:39:428 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 40.067,00

21/05/2018 17:29:23:093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 56.300,00

21/05/2018 19:28:20:732 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 192.500,00

21/05/2018 16:13:40:612 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 56.366,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 100.000,00
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Lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado revestido em courvin, estrutura em tubos

redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira regulável através de cremalheira, equipada com

um par de porta-coxas e alumínio polido, pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x

0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:49:47:380 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 235.777,50

21/05/2018 12:50:12:794 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 301.000,00

21/05/2018 18:01:10:862 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 210.000,00

21/05/2018 18:24:48:998 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 60.000,00

21/05/2018 17:51:56:622 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 300.000,00

21/05/2018 23:33:30:931 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 320.000,00

21/05/2018 15:35:50:634 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 272.296,50

21/05/2018 08:51:01:302 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 420.000,00

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 273.000,00

21/05/2018 11:27:18:089 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 272.296,50

18/05/2018 09:47:11:522 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 358.932,00

21/05/2018 08:38:44:224 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 350.000,00

22/05/2018 08:25:23:093 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 350.000,00

21/05/2018 17:32:57:199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 271.950,00

22/05/2018 09:16:53:742 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 272.200,00

21/05/2018 16:15:32:714 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 272.296,50

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 390.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:49:47:380 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 183.465,00

21/05/2018 12:50:12:794 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 200.000,00

21/05/2018 18:01:10:862 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 130.000,00

21/05/2018 18:24:48:998 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 150.000,00

21/05/2018 23:33:30:931 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 250.000,00

21/05/2018 15:35:50:634 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 207.450,00

21/05/2018 08:51:01:302 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 120.000,00

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 210.000,00

21/05/2018 11:27:18:089 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 207.450,00

21/05/2018 16:35:36:385 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 184.299,00

18/05/2018 09:47:11:522 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 240.000,00

22/05/2018 08:25:23:093 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:32:57:199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 207.000,00
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Lote (28) - Negatoscópio radiográfico de 1 corpo, tipo parede, construído com chapa de aço

tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de

02 lâmpadas de 15w, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência,

alimentação 110v ou 220v, dimensões externas mínimas: 380x100x485mm; - dimensões

mínimas da área de leitura: 360x410mm garantia mínima de 12 meses.

Lote (29) - Negatoscópio radiográfico de 2 corpos, tipo parede, construído com chapa de aço

tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de

02 lâmpadas de 15w por corpo, alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores

eletrônicos de alto fator de potência, dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. -

dimensões aproximadas área de leitura: 710x410mm. Garantia mínima de 12 meses.

22/05/2018 09:16:53:742 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 207.450,00

21/05/2018 16:15:32:714 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 207.450,00

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 350.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 18:01:10:862 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 24.000,00

21/05/2018 22:10:49:794 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 152.000,00

21/05/2018 18:24:48:998 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 15.000,00

21/05/2018 15:35:50:634 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 21.203,00

21/05/2018 08:51:01:302 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 17.500,00

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 22.500,00

21/05/2018 16:35:36:385 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 46.200,00

18/05/2018 09:47:11:522 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 50.000,00

22/05/2018 08:25:23:093 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 30.000,00

21/05/2018 14:30:03:882 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 16.506,00

21/05/2018 17:32:57:199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 37.432,00

21/05/2018 16:15:32:714 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 21.203,00

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 95.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 18:01:10:862 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 55.200,00

21/05/2018 22:10:49:794 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 209.760,00

21/05/2018 18:24:48:998 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 17.400,00

21/05/2018 15:35:50:634 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 56.854,62

21/05/2018 08:51:01:302 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 31.050,00

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 57.270,00

21/05/2018 16:35:36:385 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 80.777,61

18/05/2018 09:47:11:522 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 98.250,80

22/05/2018 08:25:23:093 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 69.000,00

21/05/2018 14:30:03:882 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 38.874,60

21/05/2018 17:32:57:199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 56.787,00

21/05/2018 16:15:32:714 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 56.854,62
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Lote (30) - Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo.

Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa anti-derrapante para melhor

empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor

empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas.

Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não

inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou

na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (31) - Porta Soro: regulável com rodízios, base em quadripé de ferro fundido, coluna em

tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm haste cromada com 02 ganchos e altura regulável,

pés com rodízios de 50mm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO.

Lote (32) - Torpedo de oxigênio: � Completo com acessórios, cilindro de oxigênio portátil,

Carrinho para transporte do cilindro, válvula reguladora com fluxômetro e manômetro,

conjunto para umidificação, pintado na cor verde, capacidade de 1(um) metro. Incluir manual

na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 105.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 14:29:14:994 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 224.046,00

21/05/2018 18:01:10:862 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 360.000,00

21/05/2018 22:10:49:794 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 312.000,00

21/05/2018 23:33:30:931 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 260.000,00

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 286.500,00

17/05/2018 13:46:45:143 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 223.500,00

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 390.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:51:09:141 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 29.700,00

21/05/2018 18:02:43:160 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 38.000,00

21/05/2018 18:25:26:000 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 30.000,00

21/05/2018 09:56:16:746 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 35.000,00

21/05/2018 17:56:09:001 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 36.000,00

21/05/2018 16:35:42:510 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 63.300,00

22/05/2018 08:27:36:916 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 50.000,00

21/05/2018 17:35:28:330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 35.714,00

21/05/2018 16:14:58:531 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 35.806,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 98.000,00
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isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (33) - Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e

Materiais para Trabalho Sentado � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%).

Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas.

Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC

2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm

em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e

corrediça. Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro

junto à Anvisa. Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina,

para peças confeccionadas em aço. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO

ANEXO I e II do EDITAL

Lote (34) - Estação de Trabalho com Bins para Materiais e Medicamentos � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A 1700 x L 1610 x P 450mm

(+/ - 5%); Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões

normalizadas; 07 Prateleiras em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com espessura de

1mm para colocação das caixinhas, com dimensões normalizadas, totalmente desmontáveis

com regulagem de altura, com fundo vazado; 24 Caixas medindo aproximadamente A 60mm

x L 67mm x P 320mm. Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à

nevoa salina, para peças confeccionadas em aço; Teste de Dureza dos rodízios atestando

capacidade de carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:45:06:960 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 260.000,00

21/05/2018 18:02:43:160 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 260.000,00

21/05/2018 23:36:06:554 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:36:33:205 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 200.000,00

21/05/2018 17:56:09:001 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 270.000,00

17/05/2018 13:47:23:321 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 114.000,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/05/2018 11:06:19:025 LANCO LTDA  R$ 106.072,00

21/05/2018 23:36:06:554 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 160.000,00

21/05/2018 17:56:09:001 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 306.400,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (35) - Carro para parada cardio respiratória/ emergência � Montagem totalmente modular

com dimensões normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%)

Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas e canais para utilização de

porcas molas deslizantes. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:

Apresentar Registro na Anvisa; Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas

à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. Apresentar Teste de Dureza/

Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (36) - Carrinho Auxiliar em Polímero para procedimentos � Descritivo técnico:

Estrutura em polímero de alta densidade e com perfis em alumínio. Leve e de fácil manobra.

Com 3 prateleiras em polímero. Com proteção antimicrobiana que não permite a proliferação

de microorganismos, o surgimento de odor mantendo superfícies limpas por mais tempo.

Possibilidade de ser re-configurado. Estrutura de perfís em aço galvanizado. Componentes

resistentes à corrosão. 04 Rodízios com fácil manobrabilidade. Dimensões Aproximadas:

A845mm x L 711mm x P 457mm (+/- 5%). O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa.

Lote (37) - Mesa Auxiliar pequena em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas

medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox

diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço

inox escovado.  O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar

cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste

de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças

18/05/2018 11:06:19:025 LANCO LTDA  R$ 147.560,00

21/05/2018 23:36:06:554 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 295.000,00

21/05/2018 17:56:09:001 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 427.000,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 295.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/05/2018 11:06:19:025 LANCO LTDA  R$ 124.560,00

21/05/2018 17:45:06:960 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 88.000,00

21/05/2018 23:36:06:554 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 180.000,00

21/05/2018 17:56:09:001 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 126.000,00

22/05/2018 09:17:05:210 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 388.900,00

21/05/2018 17:35:28:330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 124.560,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 17:58:10:174 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 94.000,00

22/05/2018 08:57:22:678 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 100.000,00
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confeccionadas em inox. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando

capacidade de carga de no mínimo 60 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo

superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado.

Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado,

com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm

(+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de

52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3

sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa.

Lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais,

tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. O

proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do

ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com

tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço. -

Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de

no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2018 18:03:35:057 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 68.600,00

21/05/2018 17:58:10:174 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 392.000,00

21/05/2018 12:05:29:400 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 44.893,10

22/05/2018 08:55:43:685 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 210.000,00

21/05/2018 17:37:56:844 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 54.958,40

21/05/2018 16:16:13:044 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 44.893,10

22/05/2018 08:57:22:678 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:55:41:491 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 95.175,00

21/05/2018 18:26:07:807 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 45.000,00

21/05/2018 09:57:53:092 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 112.500,00

21/05/2018 17:58:10:174 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 67.500,00

21/05/2018 14:31:22:410 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 75.970,50

21/05/2018 17:37:56:844 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 74.404,50

21/05/2018 19:29:27:477 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 192.500,00

22/05/2018 08:57:22:678 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 105.000,00
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EDITAL

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2018 13:55:41:491 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 120.825,00

21/05/2018 17:58:10:174 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 510.000,00

21/05/2018 12:05:29:400 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 48.700,00

21/05/2018 17:37:56:844 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 48.700,00

22/05/2018 08:57:22:678 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 10:47:20:707 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 156.000,00

22/05/2018 10:47:59:062 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 165.899,72

22/05/2018 10:41:22:077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 169.048,00

22/05/2018 10:44:32:920 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 175.000,00

22/05/2018 10:43:44:434 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 176.089,99

22/05/2018 10:32:37:514 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 178.780,07

22/05/2018 10:21:10:262 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 199.000,00

22/05/2018 10:30:26:885 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 227.788,00

22/05/2018 10:30:15:387 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 228.990,00

22/05/2018 10:26:21:462 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 229.000,00
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englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas � armação em aço perfilado 22,22 x 3mm.

Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm.

Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática pó com resina epoxi-

poliester e polimerizado em estufa. Dimensões mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado

e com vidro. Incluso manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 10:31:31:011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 50.000,00

22/05/2018 10:32:20:847 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 53.000,00

22/05/2018 10:31:12:705 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 55.477,00

22/05/2018 10:32:57:178 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 57.500,00

22/05/2018 10:30:52:769 KOLPLAST CI S.A.  R$ 60.000,00

22/05/2018 10:32:39:244 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 63.899,00

22/05/2018 10:31:23:579 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 65.800,00

22/05/2018 10:29:11:446 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 71.070,00

22/05/2018 10:29:51:763 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 72.990,00

22/05/2018 10:39:35:397 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 78.800,00

22/05/2018 10:29:42:047 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 78.890,00

22/05/2018 10:32:57:818 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 88.888,88

22/05/2018 08:57:35:304 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 90.000,00

21/05/2018 20:54:03:765 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 10:35:35:506 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 74.950,00

22/05/2018 10:35:02:567 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 75.000,00

22/05/2018 10:32:48:830 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 82.990,00

22/05/2018 10:31:40:586 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 83.000,00

22/05/2018 10:31:23:672 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 83.399,99

22/05/2018 10:29:58:405 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 93.000,00

22/05/2018 10:32:46:044 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 97.999,99

21/05/2018 17:17:57:437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 98.250,00

22/05/2018 10:33:19:569 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 109.999,99

21/05/2018 21:22:46:671 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 110.000,00

22/05/2018 10:20:40:110 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 139.500,00

21/05/2018 17:44:00:366 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 140.000,00

21/05/2018 20:54:03:765 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00
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Lote (4) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Aspira líquido e secreção; Fácil limpeza

e higienização; Portátil; silencioso; econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de

manutenção e lubrificantes; Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Voltagem

funciona com bateria e eletricidade, energia bivolt 127/220 volts e bateria de no mínimo 12

volts de 4,5 ah (inclusa), com bateria é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia

elétrica tipo as áreas ribeirinhas; Frequência no mínimo 60 Hz; Potência no mínimo 160VA;

Capacidade do Recipiente no mínimo 1300 ml. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (5) - AUTOCLAVE Câmaras de esterilização em aço inoxidável � Operação automática �

Capacidade mínima de 30 litros � Dispensa o uso de água destilada � Sistema patenteado de

aromatização do material esterilizado � Desaceleração para a retirada do ar do interior da

câmara de esterilização � Eficiente secagem do material � Exclusivo sistema de porta dupla

em aço inox laminados. Oferece maior resistência e segurança � Gabinete em aço reforçado,

com pintura eletrostática externa e internamente. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (6) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: capacidade de peso 150 Kg, frações de

100 gramas, escala antropométrica de aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm;

Com tapete de borracha antiderrapante; Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma

aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois

braços; Régua em aço cromado; Acabamento com pintura sintética na cor branco, após

prévio tratamento anti-ferrugin; Pés reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2018 21:22:46:671 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

22/05/2018 10:31:47:478 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 244.990,00

22/05/2018 10:29:18:098 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 245.000,00

22/05/2018 10:19:51:135 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 247.712,00

22/05/2018 10:33:44:095 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 319.599,99

21/05/2018 17:44:00:366 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 319.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (7) - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, com as seguintes características: plataforma

fabricada em abs, ou aço-carbono ou alumínio ou plástico resistente, construído em material

resistente a impacto, exemplo não aceitaremos em hipótese alguma, materiais com

plataforma em vidro temperado; piso antiderrapante e pés em poliuretano; Unidade de

medida quilos e libras; material do visor cristal líquido; memória no mínimo 10 usuários; não

deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e

portadores de marcapasso; capacidade de peso de no mínimo 150kg e graduação de 100g.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (8) - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: Fabricada exclusivamente para pesagem de

crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil

higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos.

Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15

kg. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de

Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

22/05/2018 10:45:41:746 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 83.000,00

22/05/2018 10:45:35:045 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 83.700,00

22/05/2018 10:45:16:978 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 83.738,00

22/05/2018 10:44:57:562 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 84.499,00

22/05/2018 10:45:36:728 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 89.000,00

22/05/2018 10:45:27:741 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 89.144,44

22/05/2018 10:45:10:373 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 89.190,00

22/05/2018 10:44:29:321 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 90.000,00

22/05/2018 10:38:43:624 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 106.899,99

22/05/2018 10:31:50:786 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 106.900,00

22/05/2018 10:36:46:940 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 146.000,00

22/05/2018 10:35:59:163 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 147.573,00

21/05/2018 17:45:54:514 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 150.000,00

21/05/2018 18:06:01:215 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 150.000,00

22/05/2018 08:58:59:047 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 10:37:16:940 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 209.000,00

21/05/2018 17:50:13:283 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 210.000,00

22/05/2018 10:52:38:828 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 299.989,00

22/05/2018 08:58:59:047 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 300.000,00

21/05/2018 21:20:53:810 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 750.000,00

22/05/2018 10:32:03:243 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 760.000,00

21/05/2018 17:45:54:514 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 1.125.000,00

21/05/2018 18:06:01:215 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 3.000.000,00
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Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. Equipamento

acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL

Lote (9) - Balança Pediátrica Mecânica. Fabricada exclusivamente para pesagem de

crianças menores de 2 anos. Construída em material resistente e de fácil higienização.

Capacidade de pesagem de no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no

máximo 10g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e

conforto a criança. Prato deve ser de material polipropileno, higienizável e atóxica; fabricada

em estrutura em chapa de aço-carbono; acabamento em tinta PU branco; régua graduada

em latão cromado; cursor em aço inoxidável; Pés reguláveis, revestidos de material

borracha sintética.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:03:34:139 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 53.499,00

22/05/2018 11:03:05:870 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 53.600,00

22/05/2018 11:03:16:584 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 53.718,00

22/05/2018 10:46:35:662 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 56.650,00

22/05/2018 10:36:55:334 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 64.200,00

22/05/2018 10:35:09:461 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 64.400,00

22/05/2018 10:44:49:939 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 72.000,00

22/05/2018 10:44:31:940 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 73.000,00

22/05/2018 10:43:44:496 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 74.999,00

22/05/2018 10:48:07:834 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 78.000,00

22/05/2018 10:36:37:891 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 82.977,00

22/05/2018 10:35:34:107 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 98.479,00

21/05/2018 17:45:54:514 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 99.000,00

22/05/2018 10:38:18:333 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 149.999,99

21/05/2018 18:06:01:215 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 150.000,00

22/05/2018 08:58:59:047 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 10:44:33:999 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 28.500,00

22/05/2018 10:44:00:858 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 29.999,00

22/05/2018 10:33:05:131 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 31.920,00

22/05/2018 10:38:17:730 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 32.300,00

22/05/2018 10:45:17:805 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 33.500,00

22/05/2018 10:38:56:482 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 34.150,00

21/05/2018 14:22:54:591 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 34.155,00

21/05/2018 17:45:54:514 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 40.000,00
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Lote (10) - Balde com Pedal: construído em tubo de aço esmaltado, com balde em aço inox

com capacidade para 20 litros, tampa com acionamento através do pedal. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios Estrutura tubular em aço; Assento estofado

revestido em courvim;  Altura regulável através de rosca; Pés protegidos por ponteiras

plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó; -Dimensões aproximadas: 0,30m

largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (12) - Biombo triplo com rodízio: construído em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm

com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3 faces, com lonita na cor branco;

Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com resina expoxi-poliester e

polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm. Dimensões aproximadas:

1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

22/05/2018 10:36:38:784 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 47.355,00

21/05/2018 18:06:01:215 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME  R$ 65.000,00

21/05/2018 23:39:54:837 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 10:45:57:391 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 18.100,00

22/05/2018 10:46:05:841 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 18.500,00

22/05/2018 10:45:44:537 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.666,66

14/05/2018 17:02:54:695 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME  R$ 20.000,00

21/05/2018 17:50:13:283 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 60.000,00

21/05/2018 23:39:54:837 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 10:46:49:605 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 18.499,99

22/05/2018 10:46:43:097 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 18.500,00

22/05/2018 10:46:58:682 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 19.500,00

22/05/2018 10:46:17:011 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.888,88

22/05/2018 10:45:41:554 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 19.900,00

21/05/2018 14:25:28:289 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 21.473,00

22/05/2018 10:44:10:249 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 27.140,00

22/05/2018 10:38:01:564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 27.150,00

21/05/2018 16:11:56:243 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 29.898,00

21/05/2018 17:47:57:507 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 30.000,00

22/05/2018 10:37:15:965 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 41.850,00

21/05/2018 23:00:21:109 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00
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Lote (13) - Cadeira Básica Para Coleta De Sangue com apoio de braço totalmente regulável,

com assento estofada em espuma injetada revestida em courvim, com espessura de no

mínimo 6 cm, acabamento em PVC na cor azul. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (14) - Cadeira De Rodas Dobrável: constituída de rodas dianteiras pequenas giratórias

e traseiras grandes com freio. Assento e encosto em couvin na cor preta. Modelo dobrável,

esmaltada, braços fixos e apóia os pés estofados, medidas largura do assento mínimo de

40cm em couvin na cor preta, largura total 62 cm. Apresentar registro no Ministério da

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2018 16:11:56:243 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 599,31

22/05/2018 11:05:04:324 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 29.991,82

22/05/2018 10:52:58:526 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 30.000,00

22/05/2018 10:52:25:855 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 33.999,99

22/05/2018 10:52:20:176 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 34.000,00

22/05/2018 10:52:20:105 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 37.571,99

22/05/2018 10:44:45:903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 37.572,00

22/05/2018 10:51:42:952 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 39.990,00

21/05/2018 14:25:28:289 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 50.429,00

22/05/2018 10:56:47:845 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 56.999,99

22/05/2018 10:42:49:613 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 57.000,00

21/05/2018 15:29:00:659 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 59.931,00

21/05/2018 17:47:57:507 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 60.000,00

18/05/2018 09:43:23:176 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 85.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:20:21:194 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 53.290,00

22/05/2018 11:19:33:700 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 53.300,00

22/05/2018 11:19:29:186 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 53.444,00

22/05/2018 11:20:30:709 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 53.495,02

22/05/2018 11:10:34:837 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 59.090,03

22/05/2018 10:55:35:132 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 62.000,00

22/05/2018 10:54:23:696 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 67.197,00

22/05/2018 11:05:40:446 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 73.788,88

22/05/2018 11:04:31:546 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 73.799,00

21/05/2018 14:25:28:289 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 90.302,91

22/05/2018 10:49:18:266 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 92.250,00

21/05/2018 17:47:57:507 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 99.630,00

22/05/2018 11:01:41:276 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 110.000,00

21/05/2018 12:46:06:458 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 196.800,00
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Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO.

Lote (15) - Cadeira Tipo Caixa Cadeira com assento e encosto em compensado 12 mm ou

PU injetado econômica 35mm de espessura ou executiva 45mm, revestido em courvin,

mecanismo de encosto VH ou Back System, reguláveis, flange em aço reforçado, coluna a

gás, base metálica revestida com capa plástica, ou base check out. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em

Porto Velho � RO.

Lote (16) - Carro de curativo: Totalmente inox quadrado de aço inox de aproximadamente

20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda

volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de 50mm. Acompanha balde e bacia de inox.

Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:14:56:846 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 43.998,97

22/05/2018 11:14:53:368 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 43.999,00

22/05/2018 11:13:45:110 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 45.100,00

22/05/2018 11:08:00:358 VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS EIR  R$ 50.399,90

22/05/2018 11:07:48:913 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 50.400,00

22/05/2018 11:06:35:023 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 67.000,00

22/05/2018 10:49:51:354 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 81.000,00

22/05/2018 11:11:52:945 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 107.980,00

22/05/2018 11:12:15:134 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 107.990,06

22/05/2018 10:50:28:262 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 107.999,99

21/05/2018 12:46:06:458 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 108.000,00

21/05/2018 17:47:57:507 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 117.000,00

22/05/2018 10:54:52:482 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 155.555,55

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:01:56:653 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 54.300,00

22/05/2018 11:01:21:317 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 54.700,00

22/05/2018 11:01:17:222 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 59.999,99

22/05/2018 08:05:45:487 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 60.000,00

21/05/2018 14:25:28:289 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 61.267,32

21/05/2018 17:00:12:808 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  R$ 62.436,68

21/05/2018 23:00:21:109 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 115.000,00
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Lote (17) - Compressor de Ar Nebulizador: produzindo ar comprimido totalmente isento de

óleo e impurezas, na cor branca, com 04 (quatro) saídas no mínimo, terminais de saída

individual, com válvulas que permita trabalhar individual ou simultaneamente sem afetar o

funcionamento da outra saída, motor no mínimo 1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar

livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão máxima 80 libras, voltagem bi volts

(110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo 04 (quatro) kits de nebulização:

composto de máscaras anatômicas, copos e mangueiras de conexões), incluso carrinho

acoplado com rodízios para facilitar locomoção do aparelho. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:07:32:443 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 64.350,00

22/05/2018 11:07:13:911 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 64.500,00

22/05/2018 11:03:59:244 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 70.000,00

22/05/2018 11:04:07:733 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 72.800,00

22/05/2018 11:01:11:772 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 88.990,00

22/05/2018 10:59:11:260 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 93.400,00

22/05/2018 11:00:28:412 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 95.400,00

22/05/2018 11:06:15:393 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 103.360,00

22/05/2018 11:05:10:492 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 107.555,54

22/05/2018 11:04:57:090 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 107.555,55

22/05/2018 11:03:56:282 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 107.660,00

22/05/2018 10:57:19:168 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 117.999,99

22/05/2018 10:58:49:206 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 118.073,00

21/05/2018 17:49:58:963 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 120.000,00

22/05/2018 10:50:32:628 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 125.000,00

21/05/2018 12:47:13:775 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 140.000,00

21/05/2018 17:55:00:592 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 149.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:04:51:516 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 158.000,00

22/05/2018 11:03:51:117 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 159.999,99

21/05/2018 17:55:00:592 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 210.000,00

22/05/2018 08:45:51:311 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 250.000,00

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00

22/05/2018 11:11:33:516 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 279.000,00

21/05/2018 17:49:58:963 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 280.000,00
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Lote (18) - Contêiner para lixo hospitalar: para acondicionamento de resíduos hospitalares

infectante; na cor branco; fabricado em material polietileno de alta densidade; capacidade

para no mínimo 400 litros; tampa sobreposta e com travamento; com dreno;

quadrado/retangular; 04 rodas de borracha macia para melhor locomoção sendo 02 com

trava de segurança; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância infectante

(Figura A.16 � Subclasse 6.2);  Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20

x 1,2mm. Piso revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés

com ponteiras. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (20) - Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura

epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de

espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil

manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte

superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de

aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:21:20:234 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 54.000,00

22/05/2018 11:17:56:741 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME  R$ 57.499,99

22/05/2018 11:10:33:185 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 66.400,00

21/05/2018 17:28:18:784 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 73.696,00

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 105.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:14:09:378 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 34.390,00

22/05/2018 11:13:29:013 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 34.400,00

22/05/2018 11:09:44:394 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 39.899,99

22/05/2018 10:58:47:964 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 42.000,00

22/05/2018 11:09:30:686 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 46.631,00

21/05/2018 14:26:25:690 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 46.631,32

22/05/2018 11:12:33:037 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 59.999,99

22/05/2018 11:09:27:463 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 60.000,00

22/05/2018 11:00:22:940 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 72.999,99

21/05/2018 15:30:19:794 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 73.808,80

21/05/2018 17:49:58:963 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 75.200,00

21/05/2018 17:55:00:592 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 78.996,00

18/05/2018 09:44:27:686 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 109.040,00

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 120.000,00
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membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura

aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros.  Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a

100.000 lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste

flexível) em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares

desejadas e tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio

cromado, pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04

(quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH

Lote (22) - LANTERNA CLÍNICA feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:24:11:793 FANEM LTDA.  R$ 135.375,00

22/05/2018 11:22:08:267 ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI  R$ 142.500,00

22/05/2018 11:19:30:357 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP  R$ 163.750,00

22/05/2018 11:14:42:302 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 239.990,00

22/05/2018 11:10:55:806 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 240.000,00

21/05/2018 17:49:58:963 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 300.000,00

22/05/2018 08:45:51:311 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 330.000,00

22/05/2018 08:54:08:411 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 490.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:29:25:625 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 58.000,00

22/05/2018 11:28:52:145 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 61.499,99

22/05/2018 11:08:50:937 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 70.000,00

22/05/2018 11:27:47:032 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 155.188,88

22/05/2018 11:18:15:861 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 155.200,00

22/05/2018 11:17:08:562 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 155.220,00

22/05/2018 09:13:10:963 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 175.300,00

21/05/2018 23:29:45:298 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 295.000,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 490.000,00

21/05/2018 17:41:53:652 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 2.996.000,00
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lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir

manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (23) - Lixeira com Pedal Retangular: construído em plástico, com capacidade mínima

de 50 litros, tampa com acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho �

RO.

Lote (24) - Lixeira hospitalar carrinho: construído em polietileno de alta densidade; com

capacidade   mínima de 120 litros; tampa com acionamento através do pedal metálico;

Possui 2 rodas de borracha maciça de no mínimo 200 mm com travamento, facilitando o

manuseio e diminuindo o nível de ruídos no atrito com o solo; na cor branco; contendo

identificação conforme ABNT NBR 7500 substância infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2);

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (25) - Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox, altura mínima regulável 0,90 a 1,25 cm.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:33:53:315 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 17.190,00

22/05/2018 11:33:11:356 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 17.499,98

22/05/2018 11:31:34:832 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.888,88

21/05/2018 17:51:37:374 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 27.000,00

21/05/2018 17:57:48:452 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 36.000,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:24:27:723 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME  R$ 20.000,00

22/05/2018 11:23:38:690 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 21.900,00

22/05/2018 11:21:07:008 CCK COMERCIAL EIRELI  R$ 31.822,00

22/05/2018 11:11:30:872 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 31.822,22

21/05/2018 14:28:39:428 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 31.824,00

22/05/2018 11:14:15:253 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 32.000,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 95.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:33:29:858 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 72.500,00

22/05/2018 11:33:37:430 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 72.652,35

22/05/2018 11:33:22:167 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 72.700,00

22/05/2018 11:30:24:553 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME  R$ 75.400,00

22/05/2018 11:28:40:914 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 122.222,22

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00
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Haste cromada, armação tubo quadrado. 30x30. Rodízios de 2. Pintura Epoxi. Incluir manual

na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO.

Lote (26) - Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1

1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas;

Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim,

dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel),

Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:27:21:146 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 22.000,00

22/05/2018 11:26:53:552 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 24.999,99

22/05/2018 11:27:17:032 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 26.000,00

22/05/2018 11:30:26:884 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 34.888,88

22/05/2018 11:21:41:210 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 34.999,99

22/05/2018 11:24:33:016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 37.810,00

21/05/2018 14:28:39:428 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 40.067,00

22/05/2018 11:16:10:886 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 44.000,00

22/05/2018 11:16:22:139 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 49.500,00

22/05/2018 11:15:58:681 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 54.000,00

21/05/2018 16:13:40:612 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 56.366,00

22/05/2018 11:25:21:868 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 56.999,99

21/05/2018 17:51:37:374 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 57.000,00

21/05/2018 17:57:48:452 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 60.000,00

22/05/2018 08:53:10:702 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2018 18:24:48:998 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 60.000,00

22/05/2018 11:45:29:673 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 171.470,00

22/05/2018 11:45:11:010 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 171.475,00

22/05/2018 11:44:37:865 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 174.500,00

22/05/2018 11:28:40:133 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 174.650,00

22/05/2018 11:30:12:369 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 174.999,00

22/05/2018 11:28:40:460 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 179.466,00

22/05/2018 11:25:37:193 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 180.000,00

22/05/2018 11:20:08:739 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 199.999,99

22/05/2018 11:25:12:926 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 202.400,00

22/05/2018 11:28:11:435 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 220.000,00

22/05/2018 09:16:53:742 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 272.200,00

21/05/2018 15:35:50:634 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 272.296,50

21/05/2018 16:15:32:714 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 272.296,50
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Lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado revestido em courvin, estrutura em tubos

redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira regulável através de cremalheira, equipada com

um par de porta-coxas e alumínio polido, pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x

0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO.

Lote (28) - Negatoscópio radiográfico de 1 corpo, tipo parede, construído com chapa de aço

tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de

02 lâmpadas de 15w, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência,

alimentação 110v ou 220v, dimensões externas mínimas: 380x100x485mm; - dimensões

mínimas da área de leitura: 360x410mm garantia mínima de 12 meses.

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 273.000,00

21/05/2018 12:50:12:794 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 301.000,00

21/05/2018 08:38:44:224 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 350.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:40:06:318 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 68.999,99

22/05/2018 11:39:55:935 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 69.000,00

22/05/2018 11:32:23:722 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 83.800,00

22/05/2018 11:31:46:268 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 84.000,00

22/05/2018 11:37:30:290 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 102.500,00

22/05/2018 11:36:11:016 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 104.999,99

22/05/2018 11:25:48:825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 106.349,00

22/05/2018 11:22:48:069 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 107.000,00

22/05/2018 11:34:14:274 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 107.200,00

22/05/2018 11:30:03:673 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 135.900,00

21/05/2018 12:50:12:794 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITA  R$ 200.000,00

21/05/2018 15:35:50:634 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 207.450,00

22/05/2018 09:16:53:742 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 207.450,00

22/05/2018 11:32:35:935 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 209.999,93

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 210.000,00

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 350.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:28:32:686 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 12.000,00

21/05/2018 18:24:48:998 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 15.000,00

22/05/2018 11:33:50:217 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 16.505,99

21/05/2018 14:30:03:882 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 16.506,00

22/05/2018 11:34:54:128 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 20.000,00
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Lote (29) - Negatoscópio radiográfico de 2 corpos, tipo parede, construído com chapa de aço

tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de

02 lâmpadas de 15w por corpo, alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores

eletrônicos de alto fator de potência, dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. -

dimensões aproximadas área de leitura: 710x410mm. Garantia mínima de 12 meses.

Lote (30) - Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo.

Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa anti-derrapante para melhor

empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor

empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas.

Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não

inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou

na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

21/05/2018 15:35:50:634 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 21.203,00

21/05/2018 16:15:32:714 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 21.203,00

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 22.500,00

22/05/2018 11:32:13:441 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 23.999,99

21/05/2018 17:32:57:199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 37.432,00

18/05/2018 09:47:11:522 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 50.000,00

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 95.000,00

22/05/2018 11:22:33:880 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 102.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2018 18:24:48:998 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 17.400,00

22/05/2018 11:30:28:729 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 25.000,00

22/05/2018 11:35:31:457 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 38.874,59

21/05/2018 14:30:03:882 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 38.874,60

22/05/2018 11:39:52:308 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 45.490,00

22/05/2018 11:39:23:117 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 45.499,99

22/05/2018 11:27:26:474 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 45.660,00

21/05/2018 15:35:50:634 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  R$ 56.854,62

21/05/2018 16:15:32:714 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 56.854,62

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 57.270,00

18/05/2018 09:47:11:522 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALA  R$ 98.250,80

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 105.000,00

22/05/2018 11:24:39:721 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 141.580,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:38:25:358 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 199.500,00

22/05/2018 11:38:09:962 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 199.993,50

22/05/2018 11:31:08:966 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 210.600,00
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Lote (31) - Porta Soro: regulável com rodízios, base em quadripé de ferro fundido, coluna em

tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm haste cromada com 02 ganchos e altura regulável,

pés com rodízios de 50mm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO.

Lote (32) - Torpedo de oxigênio: � Completo com acessórios, cilindro de oxigênio portátil,

Carrinho para transporte do cilindro, válvula reguladora com fluxômetro e manômetro,

conjunto para umidificação, pintado na cor verde, capacidade de 1(um) metro. Incluir manual

na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

Lote (33) - Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e

Materiais para Trabalho Sentado � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%).

21/05/2018 14:29:14:994 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
MACROSU  R$ 224.046,00

22/05/2018 11:40:53:257 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 286.400,00

21/05/2018 17:53:56:362 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 286.500,00

22/05/2018 09:29:38:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 390.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 11:43:51:466 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 14.800,00

22/05/2018 11:43:13:513 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 15.000,00

22/05/2018 11:40:58:444 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS
LTDA  R$ 21.999,99

22/05/2018 11:41:04:424 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 22.500,00

22/05/2018 11:36:49:261 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 29.299,99

22/05/2018 11:32:35:418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 29.300,00

22/05/2018 11:36:55:683 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 34.900,00

21/05/2018 16:14:58:531 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 35.806,00

21/05/2018 17:56:09:001 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 36.000,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 98.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 12:00:03:073 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 84.000,00

22/05/2018 11:59:53:689 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 86.999,00

22/05/2018 11:33:26:815 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 189.999,99

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

22/05/2018 12:01:09:123 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 256.999,00

22/05/2018 12:00:48:048 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 257.000,00

22/05/2018 11:42:34:204 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 258.990,00
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Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas.

Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC

2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm

em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e

corrediça. Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro

junto à Anvisa. Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina,

para peças confeccionadas em aço. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO

ANEXO I e II do EDITAL

Lote (34) - Estação de Trabalho com Bins para Materiais e Medicamentos � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A 1700 x L 1610 x P 450mm

(+/ - 5%); Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões

normalizadas; 07 Prateleiras em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com espessura de

1mm para colocação das caixinhas, com dimensões normalizadas, totalmente desmontáveis

com regulagem de altura, com fundo vazado; 24 Caixas medindo aproximadamente A 60mm

x L 67mm x P 320mm. Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à

nevoa salina, para peças confeccionadas em aço; Teste de Dureza dos rodízios atestando

capacidade de carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (35) - Carro para parada cardio respiratória/ emergência � Montagem totalmente modular

com dimensões normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%)

Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas e canais para utilização de

porcas molas deslizantes. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:

Apresentar Registro na Anvisa; Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas

à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. Apresentar Teste de Dureza/

Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2018 11:06:19:025 LANCO LTDA  R$ 106.072,00

21/05/2018 23:36:06:554 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 160.000,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

21/05/2018 17:56:09:001 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 306.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2018 11:06:19:025 LANCO LTDA  R$ 147.560,00

22/05/2018 11:39:08:630 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 294.000,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 295.000,00

21/05/2018 17:56:09:001 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 427.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 12:02:06:878 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 87.999,99
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Lote (36) - Carrinho Auxiliar em Polímero para procedimentos � Descritivo técnico:

Estrutura em polímero de alta densidade e com perfis em alumínio. Leve e de fácil manobra.

Com 3 prateleiras em polímero. Com proteção antimicrobiana que não permite a proliferação

de microorganismos, o surgimento de odor mantendo superfícies limpas por mais tempo.

Possibilidade de ser re-configurado. Estrutura de perfís em aço galvanizado. Componentes

resistentes à corrosão. 04 Rodízios com fácil manobrabilidade. Dimensões Aproximadas:

A845mm x L 711mm x P 457mm (+/- 5%). O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa.

Lote (37) - Mesa Auxiliar pequena em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas

medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox

diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço

inox escovado.  O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar

cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste

de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças

confeccionadas em inox. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando

capacidade de carga de no mínimo 60 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL

Lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo

superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado.

21/05/2018 17:45:06:960 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 88.000,00

22/05/2018 11:57:27:799 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 110.000,00

22/05/2018 11:54:34:525 LANCO LTDA  R$ 114.000,00

21/05/2018 23:36:06:554 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 180.000,00

21/05/2018 21:48:08:653 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00

22/05/2018 09:17:05:210 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 388.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2018 17:58:10:174 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 94.000,00

22/05/2018 08:57:22:678 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2018 12:05:29:400 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 44.893,10

21/05/2018 16:16:13:044 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 44.893,10

22/05/2018 11:50:48:548 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 51.751,00

21/05/2018 18:03:35:057 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 68.600,00

22/05/2018 11:50:38:929 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 149.999,99

22/05/2018 08:57:22:678 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

21/05/2018 17:58:10:174 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 392.000,00
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Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado,

com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm

(+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de

52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3

sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa.

Lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais,

tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. O

proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do

ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com

tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço. -

Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de

no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL

 

    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:

 

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2018 18:26:07:807 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 45.000,00

21/05/2018 17:58:10:174 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 67.500,00

22/05/2018 11:51:49:063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 71.565,00

21/05/2018 14:31:22:410 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP  R$ 75.970,50

16/05/2018 13:55:41:491 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 95.175,00

22/05/2018 08:57:22:678 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 105.000,00

21/05/2018 09:57:53:092 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 112.500,00

21/05/2018 19:29:27:477 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 192.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2018 12:10:35:664 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 44.550,00

22/05/2018 12:08:15:280 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 46.900,00

16/05/2018 13:55:41:491 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 120.825,00

22/05/2018 08:57:22:678 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

21/05/2018 17:58:10:174 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 510.000,00
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    No dia 22/05/2018, às 10:56:00 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/07/2018, às 10:01:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2018, às 10:01:37 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU. No dia 06/08/2018,

às 14:57:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2018, às 14:57:53 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP. No dia 08/08/2018, às

13:03:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/08/2018, às 13:03:57 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: CENTRO

OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 17/08/2018, às 14:23:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 14:23:06 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 20/08/2018, às 15:29:44 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 15:29:44 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MEDISYS

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 20/08/2018, às 15:30:31 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 15:30:31 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. No dia 22/08/2018, às 14:13:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2018, às 14:13:50 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: A G D DE

OLIVEIRA EIRELI EPP. No dia 22/08/2018, às 14:14:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/08/2018, às 14:14:54 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: SILVEIRA

E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO. No dia 22/08/2018, às 14:15:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2018, às 14:15:17 horas, no lote (1) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de

ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador

de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso;

Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva;

Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: BH

LABORATORIOS LTDA - EPP. No dia 22/08/2018, às 14:15:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 22/05/2018, às 10:51:54 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/06/2018, às 12:09:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/06/2018, às 12:09:13 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: CENTRO

OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 21/06/2018, às 11:27:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 11:27:00 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: UNICO

MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME. No dia 12/07/2018, às 10:01:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2018, às 10:01:53 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:
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COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU. No dia 16/07/2018,

às 15:07:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/07/2018, às 15:07:08 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: ESFERA

MASTER COMERCIAL EIRELI. No dia 17/07/2018, às 16:24:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:24:07 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

KOLPLAST CI S.A.. No dia 06/08/2018, às 14:58:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2018, às 14:58:07 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP. No dia 17/08/2018, às

14:23:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 14:23:25 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: A G D DE

OLIVEIRA EIRELI EPP. No dia 20/08/2018, às 15:31:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 15:31:16 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: EMIGE

MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 20/08/2018, às 15:31:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 15:31:41 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em
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Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: LAM

BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME. No dia 20/08/2018, às 15:32:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 15:32:05 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 20/08/2018, às 15:32:30 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 15:32:30 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: BH

LABORATORIOS LTDA - EPP. No dia 21/08/2018, às 13:38:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 13:38:29 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro
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no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MEDISYS

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 21/08/2018, às 13:39:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 13:39:43 horas, no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: SILVEIRA

E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO. No dia 21/08/2018, às 13:40:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 22/05/2018, às 10:40:09 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e
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serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/05/2018, às 10:42:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 10:42:04 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP. No dia

30/05/2018, às 12:39:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2018, às 12:39:42 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/06/2018, às 10:30:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2018, às 10:30:11 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP. No dia

04/06/2018, às 14:12:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2018, às 14:12:15 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em
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pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME. No dia

14/09/2018, às 10:24:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:24:20 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, vencedora do certame. No dia

18/09/2018, às 13:30:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:30:11 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora. No dia 05/10/2018, às 09:06:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 05/10/2018, às 09:06:29 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �
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armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, vencedora do certame. No dia

05/10/2018, às 09:08:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 09:08:01 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, vencedora do certame. No dia

05/10/2018, às 09:11:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 09:11:42 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

23/10/2018 Página 50 de 135



consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/10/2018, às 09:11:42 horas, no lote (3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas �

armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo

Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em

pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões

mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL

LTDA com o valor R$ 82.990,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 10:45:07 horas, no lote (4) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO

PORTÁTIL: Aspira líquido e secreção; Fácil limpeza e higienização; Portátil; silencioso;

econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; Uso

clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Voltagem funciona com bateria e eletricidade,

energia bivolt 127/220 volts e bateria de no mínimo 12 volts de 4,5 ah (inclusa), com bateria

é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia elétrica tipo as áreas ribeirinhas;

Frequência no mínimo 60 Hz; Potência no mínimo 160VA; Capacidade do Recipiente no

mínimo 1300 ml. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 14/09/2018, às 10:25:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:25:29 horas, no lote (4) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO

PORTÁTIL: Aspira líquido e secreção; Fácil limpeza e higienização; Portátil; silencioso;

econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; Uso

clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Voltagem funciona com bateria e eletricidade,

energia bivolt 127/220 volts e bateria de no mínimo 12 volts de 4,5 ah (inclusa), com bateria

é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia elétrica tipo as áreas ribeirinhas;

Frequência no mínimo 60 Hz; Potência no mínimo 160VA; Capacidade do Recipiente no

mínimo 1300 ml. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no
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Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, vencedora do certame. No dia

18/09/2018, às 13:31:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:31:03 horas, no lote (4) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO

PORTÁTIL: Aspira líquido e secreção; Fácil limpeza e higienização; Portátil; silencioso;

econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; Uso

clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Voltagem funciona com bateria e eletricidade,

energia bivolt 127/220 volts e bateria de no mínimo 12 volts de 4,5 ah (inclusa), com bateria

é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia elétrica tipo as áreas ribeirinhas;

Frequência no mínimo 60 Hz; Potência no mínimo 160VA; Capacidade do Recipiente no

mínimo 1300 ml. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:31:03 horas, no lote (4) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO

PORTÁTIL: Aspira líquido e secreção; Fácil limpeza e higienização; Portátil; silencioso;

econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; Uso

clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Voltagem funciona com bateria e eletricidade,

energia bivolt 127/220 volts e bateria de no mínimo 12 volts de 4,5 ah (inclusa), com bateria

é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia elétrica tipo as áreas ribeirinhas;

Frequência no mínimo 60 Hz; Potência no mínimo 160VA; Capacidade do Recipiente no

mínimo 1300 ml. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI com o valor R$ 34.627,64.

 

    No dia 22/05/2018, às 10:12:27 horas, no lote (5) - AUTOCLAVE Câmaras de

esterilização em aço inoxidável � Operação automática � Capacidade mínima de 30 litros �
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Dispensa o uso de água destilada � Sistema patenteado de aromatização do material

esterilizado � Desaceleração para a retirada do ar do interior da câmara de esterilização �

Eficiente secagem do material � Exclusivo sistema de porta dupla em aço inox laminados.

Oferece maior resistência e segurança � Gabinete em aço reforçado, com pintura

eletrostática externa e internamente. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

item 20.2 do Edital, realizamos o cancelamento deste lote 05, devido a descrição do objeto

está equivocada conforme documentos que serão anexados ao Sistema.

 

    No dia 22/05/2018, às 10:47:03 horas, no lote (6) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

ADULTO: capacidade de peso 150 Kg, frações de 100 gramas, escala antropométrica de

aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm; Com tapete de borracha antiderrapante;

Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna

em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois braços; Régua em aço cromado;

Acabamento com pintura sintética na cor branco, após prévio tratamento anti-ferrugin; Pés

reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 12:38:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:38:13 horas, no lote (6) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

ADULTO: capacidade de peso 150 Kg, frações de 100 gramas, escala antropométrica de

aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm; Com tapete de borracha antiderrapante;

Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna

em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois braços; Régua em aço cromado;

Acabamento com pintura sintética na cor branco, após prévio tratamento anti-ferrugin; Pés

reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa KMEIH E SERPA LTDA, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:31:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/09/2018, às 13:31:34 horas, no lote (6) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

ADULTO: capacidade de peso 150 Kg, frações de 100 gramas, escala antropométrica de

aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm; Com tapete de borracha antiderrapante;

Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna

em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois braços; Régua em aço cromado;

Acabamento com pintura sintética na cor branco, após prévio tratamento anti-ferrugin; Pés

reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:31:34 horas, no lote (6) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

ADULTO: capacidade de peso 150 Kg, frações de 100 gramas, escala antropométrica de

aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm; Com tapete de borracha antiderrapante;

Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna

em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois braços; Régua em aço cromado;

Acabamento com pintura sintética na cor branco, após prévio tratamento anti-ferrugin; Pés

reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa KMEIH E

SERPA LTDA com o valor R$ 83.000,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 10:57:04 horas, no lote (7) - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, com

as seguintes características: plataforma fabricada em abs, ou aço-carbono ou alumínio ou

plástico resistente, construído em material resistente a impacto, exemplo não aceitaremos

em hipótese alguma, materiais com plataforma em vidro temperado; piso antiderrapante e

pés em poliuretano; Unidade de medida quilos e libras; material do visor cristal líquido;

memória no mínimo 10 usuários; não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a

tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; capacidade de peso de no

mínimo 150kg e graduação de 100g. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos

os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 12:38:58 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No dia 14/09/2018, às 12:38:58 horas, no lote (7) - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, com

as seguintes características: plataforma fabricada em abs, ou aço-carbono ou alumínio ou

plástico resistente, construído em material resistente a impacto, exemplo não aceitaremos

em hipótese alguma, materiais com plataforma em vidro temperado; piso antiderrapante e

pés em poliuretano; Unidade de medida quilos e libras; material do visor cristal líquido;

memória no mínimo 10 usuários; não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a

tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; capacidade de peso de no

mínimo 150kg e graduação de 100g. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos

os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS

LTDA, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:31:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:31:56 horas, no lote (7) - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, com

as seguintes características: plataforma fabricada em abs, ou aço-carbono ou alumínio ou

plástico resistente, construído em material resistente a impacto, exemplo não aceitaremos

em hipótese alguma, materiais com plataforma em vidro temperado; piso antiderrapante e

pés em poliuretano; Unidade de medida quilos e libras; material do visor cristal líquido;

memória no mínimo 10 usuários; não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a

tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; capacidade de peso de no

mínimo 150kg e graduação de 100g. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos

os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:31:56 horas, no lote (7) - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, com

as seguintes características: plataforma fabricada em abs, ou aço-carbono ou alumínio ou

plástico resistente, construído em material resistente a impacto, exemplo não aceitaremos

em hipótese alguma, materiais com plataforma em vidro temperado; piso antiderrapante e
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pés em poliuretano; Unidade de medida quilos e libras; material do visor cristal líquido;

memória no mínimo 10 usuários; não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a

tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; capacidade de peso de no

mínimo 150kg e graduação de 100g. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos

os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAR COMERCIO

DE SUPRIMENTOS LTDA com o valor R$ 208.995,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:04:47 horas, no lote (8) - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL:

Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade.

Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com

indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel

frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. É indispensável que o produto

apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo

exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução

em português. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 10:26:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:26:35 horas, no lote (8) - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL:

Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade.

Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com

indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel

frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. É indispensável que o produto

apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo

exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução

em português. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

EPP, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:32:21 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:32:21 horas, no lote (8) - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL:

Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade.

Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com

indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel

frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. É indispensável que o produto

apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo

exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução

em português. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:32:21 horas, no lote (8) - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL:

Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade.

Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com

indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel

frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. É indispensável que o produto

apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo

exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução

em português. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 53.499,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:12:00 horas, no lote (9) - Balança Pediátrica Mecânica.

Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos. Construída em

material resistente e de fácil higienização. Capacidade de pesagem de no mínimo, 15 kg.

Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo 10g. Deve possuir prato em forma de

concha para garantir maior segurança e conforto a criança. Prato deve ser de material

polipropileno, higienizável e atóxica; fabricada em estrutura em chapa de aço-carbono;
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acabamento em tinta PU branco; régua graduada em latão cromado; cursor em aço

inoxidável; Pés reguláveis, revestidos de material borracha sintética. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 10:27:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:27:21 horas, no lote (9) - Balança Pediátrica Mecânica.

Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos. Construída em

material resistente e de fácil higienização. Capacidade de pesagem de no mínimo, 15 kg.

Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo 10g. Deve possuir prato em forma de

concha para garantir maior segurança e conforto a criança. Prato deve ser de material

polipropileno, higienizável e atóxica; fabricada em estrutura em chapa de aço-carbono;

acabamento em tinta PU branco; régua graduada em latão cromado; cursor em aço

inoxidável; Pés reguláveis, revestidos de material borracha sintética. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

EPP, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:32:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:32:45 horas, no lote (9) - Balança Pediátrica Mecânica.

Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos. Construída em

material resistente e de fácil higienização. Capacidade de pesagem de no mínimo, 15 kg.

Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo 10g. Deve possuir prato em forma de

concha para garantir maior segurança e conforto a criança. Prato deve ser de material

polipropileno, higienizável e atóxica; fabricada em estrutura em chapa de aço-carbono;

acabamento em tinta PU branco; régua graduada em latão cromado; cursor em aço

inoxidável; Pés reguláveis, revestidos de material borracha sintética. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:32:45 horas, no lote (9) - Balança Pediátrica Mecânica.

Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos. Construída em

material resistente e de fácil higienização. Capacidade de pesagem de no mínimo, 15 kg.

Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo 10g. Deve possuir prato em forma de
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concha para garantir maior segurança e conforto a criança. Prato deve ser de material

polipropileno, higienizável e atóxica; fabricada em estrutura em chapa de aço-carbono;

acabamento em tinta PU branco; régua graduada em latão cromado; cursor em aço

inoxidável; Pés reguláveis, revestidos de material borracha sintética. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor R$ 28.500,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 10:47:28 horas, no lote (10) - Balde com Pedal: construído em tubo

de aço esmaltado, com balde em aço inox com capacidade para 20 litros, tampa com

acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 10:28:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:28:02 horas, no lote (10) - Balde com Pedal: construído em tubo

de aço esmaltado, com balde em aço inox com capacidade para 20 litros, tampa com

acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS

LTDA, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:34:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:34:44 horas, no lote (10) - Balde com Pedal: construído em tubo

de aço esmaltado, com balde em aço inox com capacidade para 20 litros, tampa com

acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto

no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a

proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:34:44 horas, no lote (10) - Balde com Pedal: construído em tubo

de aço esmaltado, com balde em aço inox com capacidade para 20 litros, tampa com

acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou
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a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAR COMERCIO DE

SUPRIMENTOS LTDA com o valor R$ 18.100,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 10:47:56 horas, no lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios

Estrutura tubular em aço; Assento estofado revestido em courvim;  Altura regulável através

de rosca; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó;

-Dimensões aproximadas: 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

30/05/2018, às 12:49:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2018, às 12:49:32 horas, no lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios

Estrutura tubular em aço; Assento estofado revestido em courvim;  Altura regulável através

de rosca; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó;

-Dimensões aproximadas: 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA. No dia

03/09/2018, às 14:21:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 14:21:21 horas, no lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios

Estrutura tubular em aço; Assento estofado revestido em courvim;  Altura regulável através

de rosca; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó;

-Dimensões aproximadas: 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 14/09/2018, às

12:40:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:40:00 horas, no lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios

Estrutura tubular em aço; Assento estofado revestido em courvim;  Altura regulável através

de rosca; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó;

-Dimensões aproximadas: 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições
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editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, vencedora do certame. No dia

18/09/2018, às 13:35:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:35:21 horas, no lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios

Estrutura tubular em aço; Assento estofado revestido em courvim;  Altura regulável através

de rosca; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó;

-Dimensões aproximadas: 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:35:21 horas, no lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios

Estrutura tubular em aço; Assento estofado revestido em courvim;  Altura regulável através

de rosca; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó;

-Dimensões aproximadas: 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA com o valor R$

19.500,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:06:37 horas, no lote (12) - Biombo triplo com rodízio: construído

em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3

faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com

resina expoxi-poliester e polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm.

Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/05/2018, às 12:26:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/05/2018, às 12:26:27 horas, no lote (12) - Biombo triplo com rodízio: construído

em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3

faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com

resina expoxi-poliester e polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm.

Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde
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ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: ALFRS INDUSTRIA

DE MOVEIS LTDA - ME. No dia 20/06/2018, às 12:14:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/06/2018, às 12:14:44 horas, no lote (12) - Biombo triplo com rodízio: construído

em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3

faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com

resina expoxi-poliester e polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm.

Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE

ELETRONICOS EIRELI. No dia 14/09/2018, às 12:41:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:41:08 horas, no lote (12) - Biombo triplo com rodízio: construído

em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3

faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com

resina expoxi-poliester e polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm.

Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CONKAST

EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ? ME, vencedora do certame. No dia

18/09/2018, às 13:35:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:35:47 horas, no lote (12) - Biombo triplo com rodízio: construído

em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3

faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com

resina expoxi-poliester e polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm.

Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e
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Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:35:47 horas, no lote (12) - Biombo triplo com rodízio: construído

em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3

faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com

resina expoxi-poliester e polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm.

Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME com o valor R$ 30.000,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:21:56 horas, no lote (13) - Cadeira Básica Para Coleta De

Sangue com apoio de braço totalmente regulável, com assento estofada em espuma

injetada revestida em courvim, com espessura de no mínimo 6 cm, acabamento em PVC na

cor azul. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 12:41:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:41:52 horas, no lote (13) - Cadeira Básica Para Coleta De

Sangue com apoio de braço totalmente regulável, com assento estofada em espuma

injetada revestida em courvim, com espessura de no mínimo 6 cm, acabamento em PVC na

cor azul. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ? ME,

vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:36:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:36:17 horas, no lote (13) - Cadeira Básica Para Coleta De

Sangue com apoio de braço totalmente regulável, com assento estofada em espuma

injetada revestida em courvim, com espessura de no mínimo 6 cm, acabamento em PVC na

cor azul. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta
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de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:36:17 horas, no lote (13) - Cadeira Básica Para Coleta De

Sangue com apoio de braço totalmente regulável, com assento estofada em espuma

injetada revestida em courvim, com espessura de no mínimo 6 cm, acabamento em PVC na

cor azul. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONKAST EQUIPAMENTOS

TECNOLOGICOS LTDA - ME com o valor R$ 53.289,75.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:16:07 horas, no lote (14) - Cadeira De Rodas Dobrável:

constituída de rodas dianteiras pequenas giratórias e traseiras grandes com freio. Assento e

encosto em couvin na cor preta. Modelo dobrável, esmaltada, braços fixos e apóia os pés

estofados, medidas largura do assento mínimo de 40cm em couvin na cor preta, largura total

62 cm. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 14/09/2018, às 10:29:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:29:47 horas, no lote (14) - Cadeira De Rodas Dobrável:

constituída de rodas dianteiras pequenas giratórias e traseiras grandes com freio. Assento e

encosto em couvin na cor preta. Modelo dobrável, esmaltada, braços fixos e apóia os pés

estofados, medidas largura do assento mínimo de 40cm em couvin na cor preta, largura total

62 cm. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa V. S. COSTA & CIA LTDA ? EPP, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às

13:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:40:19 horas, no lote (14) - Cadeira De Rodas Dobrável:

constituída de rodas dianteiras pequenas giratórias e traseiras grandes com freio. Assento e

encosto em couvin na cor preta. Modelo dobrável, esmaltada, braços fixos e apóia os pés

estofados, medidas largura do assento mínimo de 40cm em couvin na cor preta, largura total
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62 cm. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:40:19 horas, no lote (14) - Cadeira De Rodas Dobrável:

constituída de rodas dianteiras pequenas giratórias e traseiras grandes com freio. Assento e

encosto em couvin na cor preta. Modelo dobrável, esmaltada, braços fixos e apóia os pés

estofados, medidas largura do assento mínimo de 40cm em couvin na cor preta, largura total

62 cm. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP com o valor R$

43.998,30.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:03:52 horas, no lote (15) - Cadeira Tipo Caixa Cadeira com

assento e encosto em compensado 12 mm ou PU injetado econômica 35mm de espessura

ou executiva 45mm, revestido em courvin, mecanismo de encosto VH ou Back System,

reguláveis, flange em aço reforçado, coluna a gás, base metálica revestida com capa

plástica, ou base check out. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 12:43:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:43:17 horas, no lote (15) - Cadeira Tipo Caixa Cadeira com

assento e encosto em compensado 12 mm ou PU injetado econômica 35mm de espessura

ou executiva 45mm, revestido em courvin, mecanismo de encosto VH ou Back System,

reguláveis, flange em aço reforçado, coluna a gás, base metálica revestida com capa

plástica, ou base check out. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:40:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/09/2018, às 13:40:39 horas, no lote (15) - Cadeira Tipo Caixa Cadeira com

assento e encosto em compensado 12 mm ou PU injetado econômica 35mm de espessura

ou executiva 45mm, revestido em courvin, mecanismo de encosto VH ou Back System,

reguláveis, flange em aço reforçado, coluna a gás, base metálica revestida com capa

plástica, ou base check out. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:40:39 horas, no lote (15) - Cadeira Tipo Caixa Cadeira com

assento e encosto em compensado 12 mm ou PU injetado econômica 35mm de espessura

ou executiva 45mm, revestido em courvin, mecanismo de encosto VH ou Back System,

reguláveis, flange em aço reforçado, coluna a gás, base metálica revestida com capa

plástica, ou base check out. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAR COMERCIO DE

SUPRIMENTOS LTDA com o valor R$ 54.298,16.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:08:33 horas, no lote (16) - Carro de curativo: Totalmente inox

quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa

de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de

50mm. Acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm

larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/09/2018, às 14:21:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 14:21:40 horas, no lote (16) - Carro de curativo: Totalmente inox

quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa

de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de

50mm. Acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm

larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �
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RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 14/09/2018, às 12:44:06 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:44:06 horas, no lote (16) - Carro de curativo: Totalmente inox

quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa

de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de

50mm. Acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm

larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CONKAST

EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ? ME, vencedora do certame. No dia

18/09/2018, às 13:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:41:01 horas, no lote (16) - Carro de curativo: Totalmente inox

quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa

de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de

50mm. Acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm

larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:41:01 horas, no lote (16) - Carro de curativo: Totalmente inox

quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa

de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de

50mm. Acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm

larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para
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todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME com o valor R$ 64.500,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:12:56 horas, no lote (17) - Compressor de Ar Nebulizador:

produzindo ar comprimido totalmente isento de óleo e impurezas, na cor branca, com 04

(quatro) saídas no mínimo, terminais de saída individual, com válvulas que permita trabalhar

individual ou simultaneamente sem afetar o funcionamento da outra saída, motor no mínimo

1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão

máxima 80 libras, voltagem bi volts (110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo

04 (quatro) kits de nebulização: composto de máscaras anatômicas, copos e mangueiras de

conexões), incluso carrinho acoplado com rodízios para facilitar locomoção do aparelho.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 14/09/2018, às 10:31:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:31:06 horas, no lote (17) - Compressor de Ar Nebulizador:

produzindo ar comprimido totalmente isento de óleo e impurezas, na cor branca, com 04

(quatro) saídas no mínimo, terminais de saída individual, com válvulas que permita trabalhar

individual ou simultaneamente sem afetar o funcionamento da outra saída, motor no mínimo

1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão

máxima 80 libras, voltagem bi volts (110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo

04 (quatro) kits de nebulização: composto de máscaras anatômicas, copos e mangueiras de

conexões), incluso carrinho acoplado com rodízios para facilitar locomoção do aparelho.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:41:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:41:28 horas, no lote (17) - Compressor de Ar Nebulizador:

produzindo ar comprimido totalmente isento de óleo e impurezas, na cor branca, com 04

(quatro) saídas no mínimo, terminais de saída individual, com válvulas que permita trabalhar

individual ou simultaneamente sem afetar o funcionamento da outra saída, motor no mínimo

1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão
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máxima 80 libras, voltagem bi volts (110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo

04 (quatro) kits de nebulização: composto de máscaras anatômicas, copos e mangueiras de

conexões), incluso carrinho acoplado com rodízios para facilitar locomoção do aparelho.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:41:28 horas, no lote (17) - Compressor de Ar Nebulizador:

produzindo ar comprimido totalmente isento de óleo e impurezas, na cor branca, com 04

(quatro) saídas no mínimo, terminais de saída individual, com válvulas que permita trabalhar

individual ou simultaneamente sem afetar o funcionamento da outra saída, motor no mínimo

1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão

máxima 80 libras, voltagem bi volts (110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo

04 (quatro) kits de nebulização: composto de máscaras anatômicas, copos e mangueiras de

conexões), incluso carrinho acoplado com rodízios para facilitar locomoção do aparelho.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE

LTDA EPP com o valor R$ 158.000,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:23:50 horas, no lote (18) - Contêiner para lixo hospitalar: para

acondicionamento de resíduos hospitalares infectante; na cor branco; fabricado em material

polietileno de alta densidade; capacidade para no mínimo 400 litros; tampa sobreposta e

com travamento; com dreno; quadrado/retangular; 04 rodas de borracha macia para melhor

locomoção sendo 02 com trava de segurança; contendo identificação conforme ABNT NBR

7500 substância infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2);  Apresentar registro no Ministério

da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto

Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às

10:32:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:32:21 horas, no lote (18) - Contêiner para lixo hospitalar: para

acondicionamento de resíduos hospitalares infectante; na cor branco; fabricado em material

polietileno de alta densidade; capacidade para no mínimo 400 litros; tampa sobreposta e

com travamento; com dreno; quadrado/retangular; 04 rodas de borracha macia para melhor
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locomoção sendo 02 com trava de segurança; contendo identificação conforme ABNT NBR

7500 substância infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2);  Apresentar registro no Ministério

da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto

Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa TDF COMERCIO DE

MATERIAIS LTDA ? ME, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:41:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:41:50 horas, no lote (18) - Contêiner para lixo hospitalar: para

acondicionamento de resíduos hospitalares infectante; na cor branco; fabricado em material

polietileno de alta densidade; capacidade para no mínimo 400 litros; tampa sobreposta e

com travamento; com dreno; quadrado/retangular; 04 rodas de borracha macia para melhor

locomoção sendo 02 com trava de segurança; contendo identificação conforme ABNT NBR

7500 substância infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2);  Apresentar registro no Ministério

da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto

Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:41:50 horas, no lote (18) - Contêiner para lixo hospitalar: para

acondicionamento de resíduos hospitalares infectante; na cor branco; fabricado em material

polietileno de alta densidade; capacidade para no mínimo 400 litros; tampa sobreposta e

com travamento; com dreno; quadrado/retangular; 04 rodas de borracha macia para melhor

locomoção sendo 02 com trava de segurança; contendo identificação conforme ABNT NBR

7500 substância infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2);  Apresentar registro no Ministério

da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto

Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME com o valor R$ 54.000,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:14:59 horas, no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox

estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha

antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiras. dimensões

aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no
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mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 03/09/2018, às 14:21:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 14:21:55 horas, no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox

estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha

antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiras. dimensões

aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. No

dia 13/09/2018, às 15:58:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2018, às 15:58:16 horas, no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox

estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha

antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiras. dimensões

aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME. No

dia 18/09/2018, às 11:11:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 11:11:04 horas, no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox

estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha

antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiras. dimensões

aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS

LTDA. No dia 05/10/2018, às 09:13:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 09:13:29 horas, no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox

estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha

antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiras. dimensões

aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

23/10/2018 Página 71 de 135



Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, vencedora do certame. No dia

09/10/2018, às 11:20:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 11:20:35 horas, no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox

estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha

antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiras. dimensões

aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 09/10/2018, às 11:20:35 horas, no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox

estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha

antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiras. dimensões

aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME com o

valor R$ 41.999,20.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:25:46 horas, no lote (20) - Estufa Para Secagem E Esterilização:

material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica

com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com

fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e

encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura

por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com

alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação.

Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros.

Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 10:35:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 14/09/2018, às 10:35:18 horas, no lote (20) - Estufa Para Secagem E Esterilização:

material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica

com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com

fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e

encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura

por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com

alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação.

Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros.

Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa FANEM LTDA, vencedora do certame. No

dia 18/09/2018, às 13:42:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:42:23 horas, no lote (20) - Estufa Para Secagem E Esterilização:

material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica

com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com

fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e

encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura

por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com

alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação.

Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros.

Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:42:23 horas, no lote (20) - Estufa Para Secagem E Esterilização:

material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica

com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com
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fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e

encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura

por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com

alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação.

Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros.

Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FANEM

LTDA. com o valor R$ 135.375,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:33:23 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/09/2018, às 14:26:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 14:26:24 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA
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PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 10/09/2018, às 09:18:33 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 09:18:33 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: METAL SOLUTION

DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA. No dia 13/09/2018, às 16:01:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2018, às 16:01:16 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: ALFRS INDUSTRIA

DE MOVEIS LTDA - ME. No dia 21/09/2018, às 11:27:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 11:27:25 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de
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ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MEDISYS COMERCIO

E SERVICOS LTDA - ME. No dia 26/09/2018, às 15:03:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 15:03:17 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: DIMALAB

ELETRONICS DO BRASIL LTDA. No dia 27/09/2018, às 12:24:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/09/2018, às 12:24:32 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem
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universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: LAM BRASIL

EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME. No dia 28/09/2018, às 10:05:13 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2018, às 10:05:13 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: SILVEIRA E SILVA

COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO. No dia 03/10/2018, às 10:35:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2018, às 10:35:15 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI &

SIERDOVSKI LTDA. No dia 05/10/2018, às 09:15:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/10/2018, às 09:15:29 horas, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz

fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de

metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de

ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado

de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura

eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro

aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação

e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor

elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem

universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida

para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE

ELETRONICOS EIRELI. No dia 05/10/2018, às 09:17:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000

a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste

flexível) em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares

desejadas e tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio

cromado, pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04

(quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:37:37 horas, no lote (22) - LANTERNA CLÍNICA feita em aço

escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com

duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

14/09/2018, às 10:37:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:37:18 horas, no lote (22) - LANTERNA CLÍNICA feita em aço

23/10/2018 Página 78 de 135



escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com

duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:43:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:43:02 horas, no lote (22) - LANTERNA CLÍNICA feita em aço

escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com

duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:43:02 horas, no lote (22) - LANTERNA CLÍNICA feita em aço

escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com

duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

com o valor R$ 17.190,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:28:55 horas, no lote (23) - Lixeira com Pedal Retangular:

construído em plástico, com capacidade mínima de 50 litros, tampa com acionamento

através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 10:38:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 14/09/2018, às 10:38:57 horas, no lote (23) - Lixeira com Pedal Retangular:

construído em plástico, com capacidade mínima de 50 litros, tampa com acionamento

através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA ? ME, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:43:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:43:22 horas, no lote (23) - Lixeira com Pedal Retangular:

construído em plástico, com capacidade mínima de 50 litros, tampa com acionamento

através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:43:22 horas, no lote (23) - Lixeira com Pedal Retangular:

construído em plástico, com capacidade mínima de 50 litros, tampa com acionamento

através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RODRIGO CESAR DA SILVA

MOLINA - ME com o valor R$ 19.999,20.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:35:04 horas, no lote (24) - Lixeira hospitalar carrinho: construído

em polietileno de alta densidade; com capacidade   mínima de 120 litros; tampa com

acionamento através do pedal metálico; Possui 2 rodas de borracha maciça de no mínimo

200 mm com travamento, facilitando o manuseio e diminuindo o nível de ruídos no atrito com

o solo; na cor branco; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância

infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2); Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 10:41:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:41:32 horas, no lote (24) - Lixeira hospitalar carrinho: construído
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em polietileno de alta densidade; com capacidade   mínima de 120 litros; tampa com

acionamento através do pedal metálico; Possui 2 rodas de borracha maciça de no mínimo

200 mm com travamento, facilitando o manuseio e diminuindo o nível de ruídos no atrito com

o solo; na cor branco; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância

infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2); Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ?

ME, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:43:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:43:44 horas, no lote (24) - Lixeira hospitalar carrinho: construído

em polietileno de alta densidade; com capacidade   mínima de 120 litros; tampa com

acionamento através do pedal metálico; Possui 2 rodas de borracha maciça de no mínimo

200 mm com travamento, facilitando o manuseio e diminuindo o nível de ruídos no atrito com

o solo; na cor branco; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância

infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2); Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:43:44 horas, no lote (24) - Lixeira hospitalar carrinho: construído

em polietileno de alta densidade; com capacidade   mínima de 120 litros; tampa com

acionamento através do pedal metálico; Possui 2 rodas de borracha maciça de no mínimo

200 mm com travamento, facilitando o manuseio e diminuindo o nível de ruídos no atrito com

o solo; na cor branco; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância

infectante (Figura A.16 � Subclasse 6.2); Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TDF

COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME com o valor R$ 72.499,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:31:46 horas, no lote (25) - Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox,

altura mínima regulável 0,90 a 1,25 cm. Haste cromada, armação tubo quadrado. 30x30.
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Rodízios de 2. Pintura Epoxi. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em

Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às

12:46:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:46:23 horas, no lote (25) - Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox,

altura mínima regulável 0,90 a 1,25 cm. Haste cromada, armação tubo quadrado. 30x30.

Rodízios de 2. Pintura Epoxi. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em

Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ? ME, vencedora do certame. No dia

18/09/2018, às 13:44:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:44:07 horas, no lote (25) - Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox,

altura mínima regulável 0,90 a 1,25 cm. Haste cromada, armação tubo quadrado. 30x30.

Rodízios de 2. Pintura Epoxi. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em

Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências

e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o

Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:44:07 horas, no lote (25) - Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox,

altura mínima regulável 0,90 a 1,25 cm. Haste cromada, armação tubo quadrado. 30x30.

Rodízios de 2. Pintura Epoxi. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em

Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME com o valor R$

22.000,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:46:31 horas, no lote (26) - Mesa Clínica Divã: para repouso,

exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés

protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite

acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura,
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com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/05/2018, às

12:28:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/05/2018, às 12:28:22 horas, no lote (26) - Mesa Clínica Divã: para repouso,

exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés

protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite

acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura,

com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 14/09/2018, às 12:47:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:47:53 horas, no lote (26) - Mesa Clínica Divã: para repouso,

exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés

protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite

acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura,

com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa KMEIH

E SERPA LTDA, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:44:28 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:44:28 horas, no lote (26) - Mesa Clínica Divã: para repouso,

exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés

protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite

acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura,

com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em
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Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências

e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o

Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:44:28 horas, no lote (26) - Mesa Clínica Divã: para repouso,

exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés

protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite

acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura,

com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa KMEIH E SERPA LTDA com o valor R$ 171.468,50.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:41:48 horas, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado

revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira

regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido,

pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 30/05/2018, às 12:49:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2018, às 12:49:57 horas, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado

revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira

regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido,

pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS

LTDA. No dia 03/09/2018, às 14:26:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 14:26:46 horas, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado

revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira

regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido,
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pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. No

dia 10/09/2018, às 09:22:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 09:22:05 horas, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado

revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira

regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido,

pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALA. No dia 14/09/2018, às 12:49:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:49:37 horas, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado

revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira

regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido,

pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ? ME, vencedora do certame. No dia

18/09/2018, às 13:44:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:44:57 horas, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado

revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira

regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido,

pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para:
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adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:44:57 horas, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado

revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira

regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido,

pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua

portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e

serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -

ME com o valor R$ 83.800,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:58:23 horas, no lote (28) - Negatoscópio radiográfico de 1 corpo,

tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico

translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w, acionamento por

reatores eletrônicos de alto fator de potência, alimentação 110v ou 220v, dimensões

externas mínimas: 380x100x485mm; - dimensões mínimas da área de leitura: 360x410mm

garantia mínima de 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

14/09/2018, às 12:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:49:56 horas, no lote (28) - Negatoscópio radiográfico de 1 corpo,

tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico

translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w, acionamento por

reatores eletrônicos de alto fator de potência, alimentação 110v ou 220v, dimensões

externas mínimas: 380x100x485mm; - dimensões mínimas da área de leitura: 360x410mm

garantia mínima de 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ? ME, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:45:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:45:27 horas, no lote (28) - Negatoscópio radiográfico de 1 corpo,

tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico
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translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w, acionamento por

reatores eletrônicos de alto fator de potência, alimentação 110v ou 220v, dimensões

externas mínimas: 380x100x485mm; - dimensões mínimas da área de leitura: 360x410mm

garantia mínima de 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:45:27 horas, no lote (28) - Negatoscópio radiográfico de 1 corpo,

tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico

translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w, acionamento por

reatores eletrônicos de alto fator de potência, alimentação 110v ou 220v, dimensões

externas mínimas: 380x100x485mm; - dimensões mínimas da área de leitura: 360x410mm

garantia mínima de 12 meses. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME com o

valor R$ 12.000,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:54:02 horas, no lote (29) - Negatoscópio radiográfico de 2

corpos, tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico

translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w por corpo,

alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência,

dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. - dimensões aproximadas área de leitura:

710x410mm. Garantia mínima de 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/05/2018, às 14:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 14:43:41 horas, no lote (29) - Negatoscópio radiográfico de 2

corpos, tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico

translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w por corpo,

alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência,

dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. - dimensões aproximadas área de leitura:

710x410mm. Garantia mínima de 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. No

dia 14/09/2018, às 12:50:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:50:17 horas, no lote (29) - Negatoscópio radiográfico de 2

corpos, tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico

translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w por corpo,
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alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência,

dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. - dimensões aproximadas área de leitura:

710x410mm. Garantia mínima de 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ? ME, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:45:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:45:54 horas, no lote (29) - Negatoscópio radiográfico de 2

corpos, tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico

translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w por corpo,

alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência,

dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. - dimensões aproximadas área de leitura:

710x410mm. Garantia mínima de 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:45:54 horas, no lote (29) - Negatoscópio radiográfico de 2

corpos, tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico

translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w por corpo,

alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência,

dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. - dimensões aproximadas área de leitura:

710x410mm. Garantia mínima de 12 meses. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA

- ME com o valor R$ 24.999,39.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:54:28 horas, no lote (30) - Oftalmoscópio com Otoscópio:

Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em

metal com capa anti-derrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade

de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado.

5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin.

Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e
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assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 14/09/2018, às 10:42:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:42:59 horas, no lote (30) - Oftalmoscópio com Otoscópio:

Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em

metal com capa anti-derrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade

de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado.

5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin.

Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:46:18 horas, no lote (30) - Oftalmoscópio com Otoscópio:

Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em

metal com capa anti-derrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade

de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado.

5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin.

Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa.

Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:46:18 horas, no lote (30) - Oftalmoscópio com Otoscópio:

Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em

metal com capa anti-derrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade

de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado.

5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin.

Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa.
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Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no

mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e

assistência técnica em Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE

LTDA EPP com o valor R$ 199.500,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:02:32 horas, no lote (31) - Porta Soro: regulável com rodízios,

base em quadripé de ferro fundido, coluna em tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm

haste cromada com 02 ganchos e altura regulável, pés com rodízios de 50mm. Incluir

manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 12:51:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:51:55 horas, no lote (31) - Porta Soro: regulável com rodízios,

base em quadripé de ferro fundido, coluna em tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm

haste cromada com 02 ganchos e altura regulável, pés com rodízios de 50mm. Incluir

manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS

TECNOLOGICOS LTDA - ME, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:49:42

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:49:42 horas, no lote (31) - Porta Soro: regulável com rodízios,

base em quadripé de ferro fundido, coluna em tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm

haste cromada com 02 ganchos e altura regulável, pés com rodízios de 50mm. Incluir

manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto

no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a

proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa
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declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:49:42 horas, no lote (31) - Porta Soro: regulável com rodízios,

base em quadripé de ferro fundido, coluna em tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm

haste cromada com 02 ganchos e altura regulável, pés com rodízios de 50mm. Incluir

manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONKAST

EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME com o valor R$ 14.800,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:05:43 horas, no lote (32) - Torpedo de oxigênio: � Completo com

acessórios, cilindro de oxigênio portátil,  Carrinho para transporte do cilindro, válvula

reguladora com fluxômetro e manômetro, conjunto para umidificação, pintado na cor verde,

capacidade de 1(um) metro. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às

10:44:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 10:44:20 horas, no lote (32) - Torpedo de oxigênio: � Completo com

acessórios, cilindro de oxigênio portátil,  Carrinho para transporte do cilindro, válvula

reguladora com fluxômetro e manômetro, conjunto para umidificação, pintado na cor verde,

capacidade de 1(um) metro. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, vencedora do certame.

No dia 18/09/2018, às 13:48:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:48:54 horas, no lote (32) - Torpedo de oxigênio: � Completo com

acessórios, cilindro de oxigênio portátil,  Carrinho para transporte do cilindro, válvula

reguladora com fluxômetro e manômetro, conjunto para umidificação, pintado na cor verde,

capacidade de 1(um) metro. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em
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Porto Velho � RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências

e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o

Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a

ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:48:54 horas, no lote (32) - Torpedo de oxigênio: � Completo com

acessórios, cilindro de oxigênio portátil,  Carrinho para transporte do cilindro, válvula

reguladora com fluxômetro e manômetro, conjunto para umidificação, pintado na cor verde,

capacidade de 1(um) metro. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP com o valor

R$ 84.000,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 11:49:16 horas, no lote (33) - Estação de Trabalho com Gaveteiro

para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado � Montagem totalmente

modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm

x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com

dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em

fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas

gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em

nylon injetado sob pressão e corrediça. Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o

produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt Spray, com tempo de exposição

de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 14/09/2018, às 11:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 11:10:24 horas, no lote (33) - Estação de Trabalho com Gaveteiro

para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado � Montagem totalmente

modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm

x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com

dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em

fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas

gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em

nylon injetado sob pressão e corrediça. Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o

produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt Spray, com tempo de exposição

de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço. DEMAIS DESCRIÇÕES e
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ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa LANCO LTDA, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:48:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:48:29 horas, no lote (33) - Estação de Trabalho com Gaveteiro

para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado � Montagem totalmente

modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm

x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com

dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em

fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas

gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em

nylon injetado sob pressão e corrediça. Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o

produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt Spray, com tempo de exposição

de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:48:29 horas, no lote (33) - Estação de Trabalho com Gaveteiro

para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado � Montagem totalmente

modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm

x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com

dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em

fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas

gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em

nylon injetado sob pressão e corrediça. Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o

produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt Spray, com tempo de exposição

de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LANCO LTDA com o valor R$ 87.832,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:02:46 horas, no lote (34) - Estação de Trabalho com Bins para

23/10/2018 Página 93 de 135



Materiais e Medicamentos � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas,

nas medidas A 1700 x L 1610 x P 450mm (+/ - 5%); Perfis estruturais em chapa de aço SAE

1010 fosfatizada com dimensões normalizadas; 07 Prateleiras em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010, com espessura de 1mm para colocação das caixinhas, com dimensões

normalizadas, totalmente desmontáveis com regulagem de altura, com fundo vazado; 24

Caixas medindo aproximadamente A 60mm x L 67mm x P 320mm. Apresentar cópia

autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt

Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas

em aço; Teste de Dureza dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 11:11:27 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 11:11:27 horas, no lote (34) - Estação de Trabalho com Bins para

Materiais e Medicamentos � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas,

nas medidas A 1700 x L 1610 x P 450mm (+/ - 5%); Perfis estruturais em chapa de aço SAE

1010 fosfatizada com dimensões normalizadas; 07 Prateleiras em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010, com espessura de 1mm para colocação das caixinhas, com dimensões

normalizadas, totalmente desmontáveis com regulagem de altura, com fundo vazado; 24

Caixas medindo aproximadamente A 60mm x L 67mm x P 320mm. Apresentar cópia

autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt

Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas

em aço; Teste de Dureza dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa LANCO LTDA, vencedora do certame. No

dia 18/09/2018, às 13:47:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:47:56 horas, no lote (34) - Estação de Trabalho com Bins para

Materiais e Medicamentos � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas,

nas medidas A 1700 x L 1610 x P 450mm (+/ - 5%); Perfis estruturais em chapa de aço SAE

1010 fosfatizada com dimensões normalizadas; 07 Prateleiras em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010, com espessura de 1mm para colocação das caixinhas, com dimensões

normalizadas, totalmente desmontáveis com regulagem de altura, com fundo vazado; 24

Caixas medindo aproximadamente A 60mm x L 67mm x P 320mm. Apresentar cópia

autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt

Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas
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em aço; Teste de Dureza dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:47:56 horas, no lote (34) - Estação de Trabalho com Bins para

Materiais e Medicamentos � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas,

nas medidas A 1700 x L 1610 x P 450mm (+/ - 5%); Perfis estruturais em chapa de aço SAE

1010 fosfatizada com dimensões normalizadas; 07 Prateleiras em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010, com espessura de 1mm para colocação das caixinhas, com dimensões

normalizadas, totalmente desmontáveis com regulagem de altura, com fundo vazado; 24

Caixas medindo aproximadamente A 60mm x L 67mm x P 320mm. Apresentar cópia

autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. Teste de Salt

Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas

em aço; Teste de Dureza dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LANCO LTDA com o

valor R$ 119.200,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:07:16 horas, no lote (35) - Carro para parada cardio respiratória/

emergência � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas

A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%) Perfis em alumínio extrudado, com dimensões

normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. O proponente deverá

apresentar os seguintes documentos: Apresentar Registro na Anvisa; Teste de Salt Spray,

com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e

alumínio. Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de

carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II

do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2018, às

10:31:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2018, às 10:31:12 horas, no lote (35) - Carro para parada cardio respiratória/

emergência � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas

A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%) Perfis em alumínio extrudado, com dimensões

normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. O proponente deverá

apresentar os seguintes documentos: Apresentar Registro na Anvisa; Teste de Salt Spray,

com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e
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alumínio. Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de

carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II

do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: A G D DE

OLIVEIRA EIRELI EPP. No dia 14/09/2018, às 11:12:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 11:12:48 horas, no lote (35) - Carro para parada cardio respiratória/

emergência � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas

A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%) Perfis em alumínio extrudado, com dimensões

normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. O proponente deverá

apresentar os seguintes documentos: Apresentar Registro na Anvisa; Teste de Salt Spray,

com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e

alumínio. Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de

carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II

do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa BH LABORATORIOS

LTDA - EPP, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:47:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:47:36 horas, no lote (35) - Carro para parada cardio respiratória/

emergência � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas

A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%) Perfis em alumínio extrudado, com dimensões

normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. O proponente deverá

apresentar os seguintes documentos: Apresentar Registro na Anvisa; Teste de Salt Spray,

com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e

alumínio. Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de

carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II

do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:47:36 horas, no lote (35) - Carro para parada cardio respiratória/

emergência � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas
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A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%) Perfis em alumínio extrudado, com dimensões

normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. O proponente deverá

apresentar os seguintes documentos: Apresentar Registro na Anvisa; Teste de Salt Spray,

com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e

alumínio. Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de

carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II

do EDITAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa BH LABORATORIOS LTDA - EPP com o valor R$ 88.000,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:09:04 horas, no lote (36) - Carrinho Auxiliar em Polímero para

procedimentos � Descritivo técnico:

Estrutura em polímero de alta densidade e com perfis em alumínio. Leve e de fácil manobra.

Com 3 prateleiras em polímero. Com proteção antimicrobiana que não permite a proliferação

de microorganismos, o surgimento de odor mantendo superfícies limpas por mais tempo.

Possibilidade de ser re-configurado. Estrutura de perfís em aço galvanizado. Componentes

resistentes à corrosão. 04 Rodízios com fácil manobrabilidade. Dimensões Aproximadas:

A845mm x L 711mm x P 457mm (+/- 5%). O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/05/2018, às 15:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2018, às 15:08:40 horas, no lote (36) - Carrinho Auxiliar em Polímero para

procedimentos � Descritivo técnico:

Estrutura em polímero de alta densidade e com perfis em alumínio. Leve e de fácil manobra.

Com 3 prateleiras em polímero. Com proteção antimicrobiana que não permite a proliferação

de microorganismos, o surgimento de odor mantendo superfícies limpas por mais tempo.

Possibilidade de ser re-configurado. Estrutura de perfís em aço galvanizado. Componentes

resistentes à corrosão. 04 Rodízios com fácil manobrabilidade. Dimensões Aproximadas:

A845mm x L 711mm x P 457mm (+/- 5%). O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP. No dia 28/05/2018, às 10:30:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (36) - Carrinho Auxiliar em Polímero para procedimentos � Descritivo técnico:

Estrutura em polímero de alta densidade e com perfis em alumínio. Leve e de fácil manobra.

Com 3 prateleiras em polímero. Com proteção antimicrobiana que não permite a proliferação

de microorganismos, o surgimento de odor mantendo superfícies limpas por mais tempo.

Possibilidade de ser re-configurado. Estrutura de perfís em aço galvanizado. Componentes
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resistentes à corrosão. 04 Rodízios com fácil manobrabilidade. Dimensões Aproximadas:

A845mm x L 711mm x P 457mm (+/- 5%). O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:22:08 horas, no lote (37) - Mesa Auxiliar pequena em Inox �

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e

arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm

(+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem

em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.  O proponente deverá

apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o

produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição

de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox. - Apresentar Teste de

Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 12:52:23 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 12:52:23 horas, no lote (37) - Mesa Auxiliar pequena em Inox �

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e

arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm

(+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem

em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.  O proponente deverá

apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o

produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição

de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox. - Apresentar Teste de

Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa KMEIH E SERPA LTDA, vencedora do

certame. No dia 18/09/2018, às 13:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:47:09 horas, no lote (37) - Mesa Auxiliar pequena em Inox �

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e

arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm

(+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem

em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.  O proponente deverá
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apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o

produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição

de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox. - Apresentar Teste de

Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 18/09/2018, às 13:47:09 horas, no lote (37) - Mesa Auxiliar pequena em Inox �

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e

arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm

(+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem

em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.  O proponente deverá

apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o

produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição

de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox. - Apresentar Teste de

Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa KMEIH E SERPA

LTDA com o valor R$ 44.893,10.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:03:45 horas, no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox,

com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com

acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com

04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.

Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão

com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e

banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.

Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm,

gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente

deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/09/2018, às 14:28:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 14:28:53 horas, no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem
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totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox,

com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com

acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com

04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.

Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão

com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e

banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.

Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm,

gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente

deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 05/09/2018, às 14:51:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 14:51:15 horas, no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox,

com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com

acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com

04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.

Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão

com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e

banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.

Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm,

gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente

deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP. No

dia 10/09/2018, às 09:25:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 09:25:29 horas, no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox,

com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com

acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com

04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.

Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão

com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e

banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.

Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm,

gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente
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deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E

SERVICOS EIRELI - ME. No dia 10/09/2018, às 09:26:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 09:26:05 horas, no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox,

com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com

acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com

04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.

Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão

com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e

banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.

Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm,

gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente

deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: L.P COMERCIO E PRESTACAO DE

SERVICO LTDA - EPP. No dia 10/09/2018, às 09:26:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 09:26:41 horas, no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox,

com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com

acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com

04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.

Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão

com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e

banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.

Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm,

gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente

deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: DELCIO MOVEIS HOSPITALARES

LTDA - EPP. No dia 10/09/2018, às 09:27:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 09:27:40 horas, no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox,

com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com
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acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com

04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.

Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão

com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e

banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.

Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm,

gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente

deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI. No dia 10/09/2018, às 09:28:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 09:28:00 horas, no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox,

com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com

acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com

04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.

Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão

com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e

banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.

Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm,

gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente

deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS

TECNOLOGICOS LTDA - ME. No dia 10/09/2018, às 09:28:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo

superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado.

Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado,

com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm

(+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de

52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3

sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 22/05/2018, às 12:24:05 horas, no lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x

P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010 fosfatizada. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: -

Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à

Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para

peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios

atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/09/2018, às 14:17:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 14:17:35 horas, no lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x

P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010 fosfatizada. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: -

Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à

Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para

peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios

atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No

dia 13/09/2018, às 16:03:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2018, às 16:03:41 horas, no lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x

P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010 fosfatizada. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: -

Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à

Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para

peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios

atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: KMEIH E SERPA LTDA. No dia 14/09/2018, às 14:32:21 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 14:32:21 horas, no lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x

P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a
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frio SAE 1010 fosfatizada. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: -

Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à

Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para

peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios

atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 14/09/2018, às 14:34:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2018, às 14:34:18 horas, no lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x

P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010 fosfatizada. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: -

Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à

Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para

peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios

atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa KMEIH E SERPA LTDA, vencedora do certame. No dia 18/09/2018, às 13:46:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2018, às 13:46:48 horas, no lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x

P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010 fosfatizada. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: -

Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à

Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para

peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios

atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.
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    No dia 18/09/2018, às 13:46:48 horas, no lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem

totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x

P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a

frio SAE 1010 fosfatizada. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: -

Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à

Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para

peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios

atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa KMEIH E SERPA LTDA com o valor R$

46.900,00.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:26:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, no lote (12) -

Biombo triplo com rodízio: construído em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede

de no mínimo 1,2 mm, montado em 3 faces, com lonita na cor branco; Tratamento

antiferruginoso, acabamento em pintura pó com resina expoxi-poliester e polimerizado em

estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm. Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m

(CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2., I do Edital, pela manifestação no Sistema no dia 22/05/2018, às

11:10:39 relatando: �Solicito a desclassificação da proposta de R$ 599,31, pois houve erro no

momento de lançar no sistema. Agradeço a compreensão!.

 

    No dia 22/05/2018, às 12:28:22 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (26) - Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm

reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento

com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões

mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual

na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital, pela manifestação no Sistema no dia

22/05/2018, às 11:48:49 relatando: �Pedimos nossa desclassificação no item, foi lançado

preço inexequível, nossas desculpa.

 

    No dia 23/05/2018, às 15:08:39 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -
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desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (36) - Carrinho

Auxiliar em Polímero para procedimentos � Descritivo técnico:

Estrutura em polímero de alta densidade e com perfis em alumínio. Leve e de fácil manobra.

Com 3 prateleiras em polímero. Com proteção antimicrobiana que não permite a proliferação

de microorganismos, o surgimento de odor mantendo superfícies limpas por mais tempo.

Possibilidade de ser re-configurado. Estrutura de perfís em aço galvanizado. Componentes

resistentes à corrosão. 04 Rodízios com fácil manobrabilidade. Dimensões Aproximadas:

A845mm x L 711mm x P 457mm (+/- 5%). O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa A G D

DE OLIVEIRA EIRELI EPP , deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido

o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago,

conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela

manifestação no Sistema no dia 23/05/2018, às 10:56:01 relatando: �Bom dia, Sr. Pregoeiro.

Infelizmente nao consigo chegar no valor estimado. Grato pela consulta.

 

    No dia 28/05/2018, às 10:30:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (36) -

Carrinho Auxiliar em Polímero para procedimentos � Descritivo técnico:

Estrutura em polímero de alta densidade e com perfis em alumínio. Leve e de fácil manobra.

Com 3 prateleiras em polímero. Com proteção antimicrobiana que não permite a proliferação

de microorganismos, o surgimento de odor mantendo superfícies limpas por mais tempo.

Possibilidade de ser re-configurado. Estrutura de perfís em aço galvanizado. Componentes

resistentes à corrosão. 04 Rodízios com fácil manobrabilidade. Dimensões Aproximadas:

A845mm x L 711mm x P 457mm (+/- 5%). O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/

cadastro junto à Anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital,

devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo

pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela

ausência de manifestação no Sistema no prazo indicado.

 

    No dia 28/05/2018, às 14:43:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (29) - Negatoscópio radiográfico de 2 corpos, tipo parede, construído com chapa de aço

tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de

02 lâmpadas de 15w por corpo, alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores

eletrônicos de alto fator de potência, dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. -

dimensões aproximadas área de leitura: 710x410mm. Garantia mínima de 12 meses. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa  FISIOMEDICA PRODUTOS E
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EQUIPAMENTOS EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital,  conforme

a manifestação da empresa no Sistema no dia 22/05/2018, às 14:42:36 relatando: �Pedimos

nossa desclassificação no item, foi lançado preço inexequível.

 

    No dia 30/05/2018, às 12:49:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS

LTDA, no lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios Estrutura tubular em aço; Assento

estofado revestido em courvim;  Altura regulável através de rosca; Pés protegidos por

ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó; -Dimensões aproximadas:

0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho �

RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa METAL SOLUTION DO

BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA, com fundamento no subitem 8.3.3, 7.1, 10.13.1 do

Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio no nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital,  das documentações

solicitadas nos itens 7.1, 10.5, 10.6 e 10.7 do Edital.

 

    No dia 30/05/2018, às 12:49:57 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS

LTDA, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado revestido em courvin, estrutura em

tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira regulável através de cremalheira, equipada

com um par de porta-coxas e alumínio polido, pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90

x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa METAL SOLUTION DO

BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA, com fundamento no subitem 8.3.3, 7.1, 10.13.1 do

Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio no nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital,  das documentações

solicitadas nos itens 7.1, 10.5, 10.6 e 10.7 do Edital.

 

    No dia 04/06/2018, às 10:30:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP, no lote

(3) - ARMÁRIO VITRINE com 2 portas � armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2

portas em vidro 3mm, fechadura tipo Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento

antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e

polimerizado em estufa. Dimensões mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com

vidro. Incluso manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou

na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. O
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motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa VITORIA LICITACOES E

COMERCIO EIRELI - EPP, com fundamento no subitem 8.3.3 e 10.13.1 do Edital, por não

ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio no nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) da documentação solicitada no item 10.12, comprovando a

qualificação econômico-financeira, bem como, pela ausência de manifestação quando

questionado por e-mail pela pregoeira.

 

    No dia 04/06/2018, às 10:31:11 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (35) - Carro para

parada cardio respiratória/ emergência � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%) Perfis em alumínio

extrudado, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas

deslizantes. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: Apresentar Registro

na Anvisa; Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para

peças confeccionadas em aço e alumínio. Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos

rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, com fundamento no subitem

8.3.3 e 10.13.1 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio no nosso

correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) da documentação solicitada no item 10.11,

comprovando a qualificação técnica, bem como, pela ausência de manifestação quando

questionado por e-mail pela pregoeira.

 

    No dia 04/06/2018, às 14:12:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, no lote (3) -

ARMÁRIO VITRINE com 2 portas � armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2

portas em vidro 3mm, fechadura tipo Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento

antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e

polimerizado em estufa. Dimensões mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com

vidro. Incluso manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou

na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS

LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital, devido a manifestação

no Sistema no dia 04/06/2018, às 14:03:32 relatando: �Boa tarde! Solicito desclassificação da

proposta ofertada pela empresa ALFRS Industria de Móveis para este lote. Agradeço!.

 

    No dia 20/06/2018, às 12:09:12 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no

lote (2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de
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batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.1 do Edital, considerando o

Parecer Técnico de fls. 2630 a 2637 dos autos, o qual concluiu que o produto �ofertado não

possui todas as especificações/características técnicas solicitadas no Edital,

especificamente no que se refere a frequência do equipamento (frequência 2.2 Mhz; tornado

a aquisição inviável por essa Administração, passando a figurar como INAPTO a ser

adquirido.

 

    No dia 20/06/2018, às 12:14:44 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (12) -

Biombo triplo com rodízio: construído em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede

de no mínimo 1,2 mm, montado em 3 faces, com lonita na cor branco; Tratamento

antiferruginoso, acabamento em pintura pó com resina expoxi-poliester e polimerizado em

estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm. Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m

(CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2. I, e 6.1 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 2630 a

2637 dos autos, o qual concluiu que o produto �ofertado (em PVC) não possui todas as

especificações/características técnicas solicitadas no Edital (em lonita), tornado a aquisição

inviável por essa Administração, passando a figurar como INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 21/06/2018, às 11:26:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME,

no lote (2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS
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DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa UNICO MULT EQUIPAMENTOS E

ACESSORIOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital, pela

manifestação no Sistema no dia 20/06/2018 às 14:41:30 relatando: �Prezada,solicitamos

desclassificação pois houve alteração no valor do produto conforme orientação da

fabricante.

 

    No dia 12/07/2018, às 10:01:36 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU, no lote (1) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA:

Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para

alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a

utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir

da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com

controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITALARES MACROSUL, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, conforme

manifestação técnica de fls. 2660/2663, devido o objeto ofertado está em desacordo com as

especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos, pois o edital solicita

Aparelho Detector fetal/Sonar, com frequência mínima de 2,2 mhz, e o produto ofertado pela

licitante possui frequência de 2.0 Mhz com variável para menos/mais de 10%.

 

    No dia 12/07/2018, às 10:01:52 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU, no lote (2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL:

Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para

alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a

utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir

da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com

controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITALARES MACROSUL, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, conforme

manifestação técnica de fls. 2660/2663, devido o objeto ofertado está em desacordo com as

especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos, pois o edital solicita
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Aparelho Detector fetal/Sonar, com frequência mínima de 2,2 mhz, e o produto ofertado pela

licitante possui frequência de 2.0 Mhz com variável para menos/mais de 10%.

 

    No dia 16/07/2018, às 15:07:07 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, no lote (2) -

APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos

cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado

no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento

automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta

sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/

baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por

não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo

hábil, para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item

8.3.2 do Edital.

 

    No dia 17/07/2018, às 16:24:07 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - KOLPLAST CI S.A., no lote (2) - APARELHO DETECTOR

FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método

de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa KOLPLAST CI S.A., com

fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o

envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital., concomitantemente com

o item 8.2, I, devido a manifestação por meio do e-mail (licitacao@kolplast.com.br),

informando que seu produto funciona com pilha alcalina ao invés de bateria (conforme

solicitado nos anexos do Edital) e não possui assistência técnica em Porto Velho,

desatendendo assim as exigências técnicas do Edital.

 

    No dia 06/08/2018, às 14:57:52 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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EPP, no lote (1) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA

SAUDE LTDA EPP, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, conforme

manifestação técnica de fls. 3138/3139, devido o objeto ofertado está em desacordo com as

especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos, pois o edital solicita

Aparelho Detector fetal/Sonar, com frequência mínima de 2,2 mhz, e o produto ofertado pela

licitante possui: �frequência de 2.0 Mhz com variação de 10% para mais ou para menos,

podendo assim trabalhar na faixa de 1.8 a 2.2 Mhz, ficando fora do mínio exigido no edital

de 2.2Mhz.

 

    No dia 06/08/2018, às 14:58:06 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

EPP, no lote (2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta

de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA

SAUDE LTDA EPP, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, conforme

manifestação técnica de fls. 3138/3139, devido o objeto ofertado está em desacordo com as

especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos, pois o edital solicita

Aparelho Detector fetal/Sonar, com frequência mínima de 2,2 mhz, e o produto ofertado pela

licitante possui: �frequência de 2.0 Mhz com variação de 10% para mais ou para menos,

podendo assim trabalhar na faixa de 1.8 a 2.2 Mhz, ficando fora do mínio exigido no edital

de 2.2Mhz.

 

    No dia 08/08/2018, às 13:03:57 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no

23/10/2018 Página 112 de 135



lote (1) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos

cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado

no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento

automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta

sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/

baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI � ME, com fundamento no subitem 8.3.3

do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio da proposta e

documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com)

conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 17/08/2018, às 14:23:05 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (1) -

APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos

cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado

no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento

automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta

sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/

baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do

Edital, conforme manifestação técnica de fls. 3213/3214, devido o objeto ofertado está em

desacordo com as especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos, pois

o edital solicita Aparelho Detector fetal/Sonar, com frequência mínima de 2,2 mhz, e o

produto ofertado pela licitante possui: �frequência de 2.0 Mhz com variação de 10% para

mais ou para menos, fato impeditivo para sua aquisição por parte da Administração,

passando figurar, portanto, como INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 17/08/2018, às 14:23:25 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (2) - APARELHO

DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais

por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete;

Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5

minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para

ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar
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registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e

II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa A G D DE

OLIVEIRA EIRELI EPP, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, conforme

manifestação técnica de fls. 3213/3214 que concluiu: �o item ofertado não possui todas as

especificações/características técnicas solicitadas no Edital, especificamente no que se

refere ao controle de tonalidade e desligamento automático do equipamento (�) fato

impeditivo para sua aquisição por parte da Administração, passando figurar, portanto, como

INAPTO a ser adquirido.� Ressalta ainda, o descumprimento com fundamento no subitem

8.3.3 e 10.13.1 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio no nosso

correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) da documentação solicitada no item 10.11,

comprovando a qualificação técnica.

 

    No dia 20/08/2018, às 15:29:43 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (1) -

APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos

cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado

no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento

automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta

sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/

baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA � ME, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I

do Edital, e no Parecer Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado

pela empresa possui frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é

que o Equipamento tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a

desclassificação ocorre devido o objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do

LICITAÇÕES-E (Marca MDP - modelo DF700SB), está em desacordo com as

especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos.

 

    No dia 20/08/2018, às 15:30:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (1) - APARELHO

DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por

método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro
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no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa SIERDOVSKI &

SIERDOVSKI LTDA, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no Parecer

Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa possui

frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é que o Equipamento

tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a desclassificação ocorre devido o

objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do LICITAÇÕES-E (Marca/ modelo: Medpej

DF-7000), está em desacordo com as especificações técnicas do objeto solicitado no Edital

e seus anexos.

 

    No dia 20/08/2018, às 15:31:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (2) -

APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos

cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado

no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento

automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta

sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/

baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do

Edital, e no Parecer Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado

pela empresa possui frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é

que o Equipamento tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a

desclassificação ocorre devido o objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do

LICITAÇÕES-E (Marca: DF7001D - FABRICANTE: MEDPEJ), está em desacordo com as

especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos.

 

    No dia 20/08/2018, às 15:31:40 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME, no lote

(2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,
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englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS

EIRELI ME, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no Parecer Técnico de fls.

3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa possui frequência de

mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é que o Equipamento tenha a

frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a desclassificação ocorre devido o objeto

ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do LICITAÇÕES-E (DF 7001 D - ANVISA nº

80127840024), está em desacordo com as especificações técnicas do objeto solicitado no

Edital e seus anexos.

 

    No dia 20/08/2018, às 15:32:05 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (2) -

APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos

cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado

no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento

automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta

sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/

baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do

Edital, e no Parecer Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado

pela empresa possui frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é

que o Equipamento tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a

desclassificação ocorre devido o objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do

LICITAÇÕES-E (Marca/modelo: MEDPEJ DF-7001), está em desacordo com as

especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos.

 

    No dia 20/08/2018, às 15:32:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (2) - APARELHO

DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais

por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete;

Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5

minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para

ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e
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II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa BH

LABORATORIOS LTDA - EPP, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no

Parecer Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa

possui frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é que o

Equipamento tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a desclassificação

ocorre devido o objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do LICITAÇÕES-E (Marca:

MEDPEJ MODELO: DF 7001D), está em desacordo com as especificações técnicas do

objeto solicitado no Edital e seus anexos.

 

    No dia 21/08/2018, às 13:38:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (2) -

APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos

cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado

no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento

automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta

sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/

baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia

de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços

e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES

NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA � ME, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I

do Edital, e no Parecer Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu, em caso verossimilhante,

que: �O modelo cadastrado pela empresa possui frequência de mais ou menos 2.0 Mhz,

todavia o solicitado no edital é que o Equipamento tenha a frequência de no mínimo 2,2

Mhz.� Desta forma, a desclassificação ocorre devido o objeto ofertado na PROPOSTA do

SISTEMA do LICITAÇÕES-E (Marca/ modelo: Medpej DF-7001D), está em desacordo com

as especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos.

 

    No dia 21/08/2018, às 13:39:43 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES

ODONTOLO, no lote (2) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL:

Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para

alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a

utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir

da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com

controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa SILVEIRA E SILVA COM DE PROD
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HOSPITALARES ODONTOLO, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no

Parecer Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa

possui frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é que o

Equipamento tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a desclassificação

ocorre devido o objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do LICITAÇÕES-E (Marca/

modelo: DF 7001 D  - Registro ANVISA nº 80127840009), está em desacordo com as

especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos.

 

    No dia 21/08/2018, às 13:40:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (2) - APARELHO

DETECTOR FETAL/SONAR MODELO PORTÁTIL: Ausculta de batimentos cardíacos fetais

por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete;

Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5

minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para

ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar

registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1

(um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência

técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e

II do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa SIERDOVSKI &

SIERDOVSKI LTDA, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no Parecer

Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa possui

frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é que o Equipamento

tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a desclassificação ocorre devido o

objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do LICITAÇÕES-E (Marca/ modelo: medpej -

BF-7001), está em desacordo com as especificações técnicas do objeto solicitado no Edital

e seus anexos.

 

    No dia 22/08/2018, às 14:13:50 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (1) - APARELHO

DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por

método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa A G D DE OLIVEIRA

EIRELI EPP, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no Parecer Técnico de fls.

3238/3239, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa possui frequência de

23/10/2018 Página 118 de 135



operação de 2.0 Mhz mais ou menos 10% (podendo operar em frequência mínima de

1,8Mhz), todavia o solicitado no edital é que o Equipamento tenha a frequência de no

mínimo 2,2 Mhz. Considerando a documentação analisada, em que pese o item ofertado

possuir registro sanitário da ANVISA válido, informo que a marca e modelo apresentado na

proposta da empresa retromencionada, não possui todas as características solicitadas no

edital do certame, figurando como INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 22/08/2018, às 14:14:54 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES

ODONTOLO, no lote (1) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA:

Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para

alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a

utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir

da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com

controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na

ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os

componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO.

DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa SILVEIRA E SILVA COM DE PROD

HOSPITALARES ODONTOLO, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no

Parecer Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa

possui frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é que o

Equipamento tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a desclassificação

ocorre devido o objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do LICITAÇÕES-E (Marca

MEDPEJ DF7000DB- ANVISA nº 80127840023), está em desacordo com as especificações

técnicas do objeto solicitado no Edital e seus anexos.

 

    No dia 22/08/2018, às 14:15:17 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (1) - APARELHO

DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por

método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro

minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos

sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta

coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro

no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa BH LABORATORIOS

LTDA - EPP, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no Parecer Técnico de fls.

3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa possui frequência de
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mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é que o Equipamento tenha a

frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a desclassificação ocorre devido o objeto

ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do LICITAÇÕES-E (Marca: MEDPEJ MODELO: DF

7000DB), está em desacordo com as especificações técnicas do objeto solicitado no Edital e

seus anexos.

 

    No dia 22/08/2018, às 14:15:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME,

no lote (1) - APARELHO DETECTOR FETAL/SONAR MODELO MESA: Ausculta de

batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do

transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;

desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª

semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de

volume digital (alto/ baixo). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a

sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes,

englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. DEMAIS

DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa UNICO MULT EQUIPAMENTOS E

ACESSORIOS LTDA - ME, com fundamento no subitem 6.1 e 8.2., I do Edital, e no Parecer

Técnico de fls. 3224/3226, o qual concluiu que: �O modelo cadastrado pela empresa possui

frequência de mais ou menos 2.0 Mhz, todavia o solicitado no edital é que o Equipamento

tenha a frequência de no mínimo 2,2 Mhz.� Desta forma, a desclassificação ocorre devido o

objeto ofertado na PROPOSTA do SISTEMA do LICITAÇÕES-E (Marca medpej modelo

df7000db), está em desacordo com as especificações técnicas do objeto solicitado no Edital

e seus anexos.

 

    No dia 03/09/2018, às 14:17:35 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no

lote (39) - Mesa Auxiliar Beira Leito � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais,

tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. O

proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do

ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com

tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço. -

Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de

no mínimo 60Kg. DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Inabilito a Empresa CENTRO OESTE

COMERCIO E SERVICOS EIRELI � ME, após análise técnica contábil devido a empresa não

enquadrar como ME/EPP, requisito para disputar o referido LOTE 39, de acordo com o

subitem 4.3 do Edital, o qual dispõe que: �Para os ITENS: (�) 39; EXCLUSIVOS, (�) apenas

23/10/2018 Página 120 de 135



poderão participar MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, em

cumprimento ao art. 48, inciso I, da Lei Complementar n 123/2006�, e com fundamento no

Parecer técnico Contábil n. 105/2018, o qual concluiu que: �em análise realizada no seu

Balanço Patrimonial apresentado, as fls. 1.931, constatou que sua receita bruta, menos a

devolução, (�) supera o limite estabelecido por lei, onde não se enquadra dentro no limite da

receita bruta do SIMPLES NACIONAL no ano-calendário �), e igual ou inferior a R$

4.800.000,00.

 

    No dia 03/09/2018, às 14:21:20 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (11) - Banco Giratório Com Rodízios Estrutura tubular em aço; Assento estofado

revestido em courvim;  Altura regulável através de rosca; Pés protegidos por ponteiras

plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó; -Dimensões aproximadas: 0,30m

largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar registro no Ministério da Saúde

ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa FISIOMEDICA PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI, com fundamento no item 10.12 do Edital, após análise técnica

contábil devido a empresa não ter encaminhado o Balanço Patrimonial e Demonstrações

Financeiras do último exercício  social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que

comprove a BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, vedada sua substituição por

Balancetes ou Balanços provisórios, o Parecer Técnico de Contábil n. 105/2018 não

encontrou amparo legal para a empresa recusar fornecer o Balanço, o qual demonstra a

situação financeira da empresa, bem como, comprova o enquadramento como ME/EPP.

Ressaltamos que, não houve impugnação ao Edital sobre a exigência do item 10.12, não

podendo neste momento desatendê-la, bem como, a DECLARAÇÃO de DISPENSA em

contratação por REGISTRO DE PREÇO, diverge no disposto no art. 3º do DECRETO n.

8538/2015, o qual refere-se a licitações para fornecimento de bens para PRONTA

ENTREGA ou para a LOCAÇÃO DE MATERIAIS.

 

    No dia 03/09/2018, às 14:21:39 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (16) - Carro de curativo: Totalmente inox quadrado de aço inox de aproximadamente

20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda

volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de 50mm. Acompanha balde e bacia de inox.

Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho � RO. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a Empresa FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, com

fundamento no item 10.12 do Edital, após análise técnica contábil devido a empresa não ter
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encaminhado o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício

social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a BOA SITUAÇÃO

FINANCEIRA DA EMPRESA, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços

provisórios, o Parecer Técnico de Contábil n. 105/2018 não encontrou amparo legal para a

empresa recusar fornecer o Balanço, o qual demonstra a situação financeira da empresa,

bem como, comprova o enquadramento como ME/EPP. Ressaltamos que, não houve

impugnação ao Edital sobre a exigência do item 10.12, não podendo neste momento

desatendê-la, bem como, a DECLARAÇÃO de DISPENSA em contratação por REGISTRO

DE PREÇO, diverge no disposto no art. 3º do DECRETO n. 8538/2015, o qual refere-se a

licitações para fornecimento de bens para PRONTA ENTREGA ou para a LOCAÇÃO DE

MATERIAIS.

 

    No dia 03/09/2018, às 14:21:54 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x 20

x 1,2mm. Piso revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés

com ponteiras. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. O motivo da

desclassif icação foi:  Desclassif ico a Empresa FISIOMEDICA PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI, com fundamento no item 10.12 do Edital, após análise técnica

contábil devido a empresa não ter encaminhado o Balanço Patrimonial e Demonstrações

Financeiras do último exercício  social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que

comprove a BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, vedada sua substituição por

Balancetes ou Balanços provisórios, o Parecer Técnico de Contábil n. 105/2018 não

encontrou amparo legal para a empresa recusar fornecer o Balanço, o qual demonstra a

situação financeira da empresa, bem como, comprova o enquadramento como ME/EPP.

Ressaltamos que, não houve impugnação ao Edital sobre a exigência do item 10.12, não

podendo neste momento desatendê-la, bem como, a DECLARAÇÃO de DISPENSA em

contratação por REGISTRO DE PREÇO, diverge no disposto no art. 3º do DECRETO n.

8538/2015, o qual refere-se a licitações para fornecimento de bens para PRONTA

ENTREGA ou para a LOCAÇÃO DE MATERIAIS.

 

    No dia 03/09/2018, às 14:26:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a

100.000 lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste

flexível) em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares

desejadas e tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio

cromado, pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04
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(quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

Empresa FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, com fundamento no item

10.12 do Edital, após análise técnica contábil devido a empresa não ter encaminhado o

Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício  social já exigíveis e

apresentados na forma da Lei, que comprove a BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA

EMPRESA, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, o Parecer

Técnico de Contábil n. 105/2018 não encontrou amparo legal para a empresa recusar

fornecer o Balanço, o qual demonstra a situação financeira da empresa, bem como,

comprova o enquadramento como ME/EPP. Ressaltamos que, não houve impugnação ao

Edital sobre a exigência do item 10.12, não podendo neste momento desatendê-la, bem

como, a DECLARAÇÃO de DISPENSA em contratação por REGISTRO DE PREÇO, diverge

no disposto no art. 3º do DECRETO n. 8538/2015, o qual refere-se a licitações para

fornecimento de bens para PRONTA ENTREGA ou para a LOCAÇÃO DE MATERIAIS.

 

    No dia 03/09/2018, às 14:26:45 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado revestido em courvin, estrutura em tubos

redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira regulável através de cremalheira, equipada com

um par de porta-coxas e alumínio polido, pés com ponteiras. Dimensões mínimas 1,90 x

0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da

Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para

todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho �

RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa FISIOMEDICA PRODUTOS

E EQUIPAMENTOS EIRELI, com fundamento no item 10.12 do Edital, após análise técnica

contábil devido a empresa não ter encaminhado o Balanço Patrimonial e Demonstrações

Financeiras do último exercício  social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que

comprove a BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, vedada sua substituição por

Balancetes ou Balanços provisórios, o Parecer Técnico de Contábil n. 105/2018 não

encontrou amparo legal para a empresa recusar fornecer o Balanço, o qual demonstra a

situação financeira da empresa, bem como, comprova o enquadramento como ME/EPP.

Ressaltamos que, não houve impugnação ao Edital sobre a exigência do item 10.12, não

podendo neste momento desatendê-la, bem como, a DECLARAÇÃO de DISPENSA em

contratação por REGISTRO DE PREÇO, diverge no disposto no art. 3º do DECRETO n.

8538/2015, o qual refere-se a licitações para fornecimento de bens para PRONTA
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ENTREGA ou para a LOCAÇÃO DE MATERIAIS.

 

    No dia 03/09/2018, às 14:28:53 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo

superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado.

Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado,

com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm

(+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de

52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3

sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, com

fundamento no item 10.12 do Edital, após análise técnica contábil devido a empresa não ter

encaminhado o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício

social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a BOA SITUAÇÃO

FINANCEIRA DA EMPRESA, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços

provisórios, o Parecer Técnico de Contábil n. 105/2018 não encontrou amparo legal para a

empresa recusar fornecer o Balanço, o qual demonstra a situação financeira da empresa,

bem como, comprova o enquadramento como ME/EPP. Ressaltamos que, não houve

impugnação ao Edital sobre a exigência do item 10.12, não podendo neste momento

desatendê-la, bem como, a DECLARAÇÃO de DISPENSA em contratação por REGISTRO

DE PREÇO, diverge no disposto no art. 3º do DECRETO n. 8538/2015, o qual refere-se a

licitações para fornecimento de bens para PRONTA ENTREGA ou para a LOCAÇÃO DE

MATERIAIS.

 

    No dia 05/09/2018, às 14:51:14 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (38) - Suporte de

soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em

tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior.

Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura

através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo

1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6

injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo

e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de

fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com

diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a
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2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro

na Anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA

EIRELI EPP , deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor

ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme

Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de

manifestação no Sistema.

 

    No dia 10/09/2018, às 09:18:33 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS

LTDA, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo

80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte

flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições

angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base

de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a

partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para

transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3

(três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo

do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir

manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou

a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando

peças e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA,

deste LOTE, com fundamento no item 8.3.3 do Edital, por não ter encaminhado ao e-mail

indicado no edital , as documentações solicitadas pela pregoeira no Sistema Eletrônico.

 

    No dia 10/09/2018, às 09:22:05 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALA, no lote (27) - Mesa Ginecológica: leito estofado revestido em courvin, estrutura

em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira regulável através de cremalheira,

equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido, pés com ponteiras. Dimensões

mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no

Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano,

válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em

Porto Velho � RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOSPI BIO

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA, deste LOTE, com fundamento no

item 8.3.3 do Edital, por não ter encaminhado ao e-mail indicado no edital , as

documentações solicitadas pela pregoeira no Sistema Eletrônico.

 

    No dia 10/09/2018, às 09:25:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no
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lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo

superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado.

Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado,

com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm

(+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de

52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3

sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no

prazo estipulado pela Pregoeira para adequação do seu valor, na convocação

fundamentada pelo item 8.4 do Edital.

 

    No dia 10/09/2018, às 09:26:05 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP,

no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo

superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado.

Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado,

com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm

(+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de

52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3

sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no

prazo estipulado pela Pregoeira para adequação do seu valor, na convocação

fundamentada pelo item 8.4 do Edital.

 

    No dia 10/09/2018, às 09:26:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP, no lote (38) -
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Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.

Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o

tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado. Ajuste de

regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado, com

capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/-

5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm

de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem

trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela

Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência �

Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no prazo

estipulado pela Pregoeira para adequação do seu valor, na convocação fundamentada pelo

item 8.4 do Edital.

 

    No dia 10/09/2018, às 09:27:40 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (38) -

Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.

Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o

tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado. Ajuste de

regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado, com

capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/-

5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm

de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem

trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela

Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência �

Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no prazo

estipulado pela Pregoeira para adequação do seu valor, na convocação fundamentada pelo

item 8.4 do Edital.

 

    No dia 10/09/2018, às 09:28:00 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME,
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no lote (38) - Suporte de soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões

normalizadas. Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo

superior e 1�� o tubo inferior. Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado.

Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado,

com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm

(+/- 5%). Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de

52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3

sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões

Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm,

Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes

documentos: - Apresentar Registro na Anvisa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no

prazo estipulado pela Pregoeira para adequação do seu valor, na convocação

fundamentada pelo item 8.4 do Edital.

 

    No dia 10/09/2018, às 09:28:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME, no lote (38) - Suporte de

soro em Inox � Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em

tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1�� o tubo inferior.

Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado. Ajuste de regulagem de altura

através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo

1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%). Base em nylon 6

injetado sob pressão com sistema  antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo

e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de

fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com

diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a

2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro

na Anvisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa EMPIRE COMERCIAL

EIRELI ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado

está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do

Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação

no Sistema no prazo estipulado pela Pregoeira para adequação do seu valor, na

convocação fundamentada pelo item 8.4 do Edital.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:58:16 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME,

no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox estrutura em tubo Quadrado de aço inox  20 x
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20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço em toda volta.

Pés com ponteiras. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual

na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. O motivo da

desclassi f icação foi :  Desclassi f ico a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS

TECNOLOGICOS LTDA � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.1 do Edital,

considerando o Parecer Técnico de fls. 3504/3506 dos autos, o qual concluiu que o produto

ofertado �não possui todas as características descritas no Edital do certame, especificamente

no que se refere ao material de confecção do item, pois o item ofertado pela licitante possui

degraus em MDF, todavia o solicitado no edital é em inox. Tendo em vista esta

incongruência, considerado esta aquisição inviável por esta Administração, passando este

item a figurar como INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 13/09/2018, às 16:01:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, no lote (21) -

FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000

lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível)

em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e

tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado,

pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro)

rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA � ME, deste LOTE, com fulcro no item 8.2. I, 6.1 e 7.2

do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 3504/3506 que dispõe que o objeto do

presente lote (FOCO CLÍNICO) não enquadra-se nos produtos não regulados pela ANVISA,

devendo possuir Registro junto à ANVISA, conforme exigência no Edital. Desta maneira, a

licitante deixou de atender as especificações do Edital, e foi considerada inapta neste lote

pelo supracitado parecer técnico.

 

    No dia 18/09/2018, às 11:11:03 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS

LTDA, no lote (19) - Escadinha com 02 degraus inox estrutura em tubo Quadrado de aço

inox  20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço em

toda volta. Pés com ponteiras. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA).

Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na
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ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho � RO. O motivo

da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa METAL SOLUTION DO BRASIL IND E

COM DE MOVEIS LTDA, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido

ao prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o

nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 21/09/2018, às 11:27:24 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (21) -

FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000

lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível)

em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e

tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado,

pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro)

rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, deste LOTE, com fundamento no item

8.2. I, e 6.1 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 3643/3644 dos autos, o qual

concluiu que o produto ofertado �não reúne os elementos essenciais exigidos pelo

instrumento convocatório, especificamente no que se refere à quantidade de Lúmens

(medida do fluxo luminoso) da lâmpada do equipamento, pois após ter sido realizada

diligência pela Pregoeira para esclarecimento deste ponto controverso, a licitante

apresentou a quantidade de lúmens da lâmpada, qual seja, 11.780,98 lúmens. Contudo, o

edital do certame estabelece que a lâmpada do equipamento possua no mínimo a margem

entre 80.000 e 100.000 lúmens. Isto posto, o item ofertado como Inapto a ser adquirido.

 

    No dia 26/09/2018, às 15:03:17 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote (21) -

FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000

lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível)

em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e

tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado,

pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro)

rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de
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luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, deste LOTE, com fulcro no item 8.2. I, 6.1 e 7.2

do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 3689/3690 dos autos, o qual concluiu que

o produto ofertado �não reúne os elementos essenciais exigidos pelo instrumento

convocatório, especificamente no que se refere à quantidade de Lúmens (medida do fluxo

luminoso) da lâmpada do equipamento, qual seja, 11.780,98 lúmens, resultando obtido após

a conversão das unidades de medida, haja vista que o edital do certame estabelece que a

lâmpada do equipamento possua no mínimo a margem entre 80.000 e 100.000 lúmens. Isto

posto, o item ofertado como Inapto a ser adquirido.

 

    No dia 27/09/2018, às 12:24:32 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME, no lote

(21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000

lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível)

em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e

tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado,

pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro)

rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela

Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência �

Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia 27/09/2018, as

11:03:45, relatando o que segue: �Sr. Pregoeira, analisamos os processo e observamos que

a Dimalab foi desclassificada ofertando o mesmo produto que o nosso, portanto, peço a

nossa desclassificação.

 

    No dia 28/09/2018, às 10:05:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES

ODONTOLO, no lote (21) - FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no

mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada,

suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as
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posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a

1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na

cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2�

(50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento

mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico

(liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal):

bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério

da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos

os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa SILVEIRA E SILVA COM DE PROD

HOSPITALARES ODONTOLO, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital, pela

manifestação no Sistema no dia 27/09/2018 às 14:36:35, relatando o que segue: �Sr.

pregoeiro, boa tarde, favor conceder a nossa desclassificação desse item porque a marca

cotada MIKATOS, não atende ao solicitado no edital, sendo: lâmpada de 80.000 e 100.000

lúmens, agradeço sua compreensão. grata.

 

    No dia 03/10/2018, às 10:35:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (21) - FOCO

CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens;

Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço

cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo

regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado,

pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro)

rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III

do Edital, pela manifestação no Sistema no dia 01/10/2018, às 09:34:53, relatando o que

segue: �Sra. Pregoeira informamos que infelizmente depois de muitas negociações com os

fornecedores não conseguimos chegar no seu valor estimado de R$ 241.866,00 devido

aumento de preços, fretes, impostos e margem de sobrevivência mínima. Att,.

 

    No dia 05/10/2018, às 09:15:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (21) -

FOCO CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000

lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível)
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em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e

tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado,

pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro)

rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item

8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como

valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência).

 

    No dia 05/10/2018, às 09:17:55 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (21) - FOCO

CLÍNICO: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens;

Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço

cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo

regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado,

pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro)

rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2� (50,8 mm) para transporte do

equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros

tendo pino tripolar � aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de

luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na

língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua

isenção.Garantia de no mínimo 1 ano,válida para todos os componentes, englobando peças

e serviços e assistência técnica em PVH. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa BH LABORATORIOS LTDA - EPP, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III

do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor

máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e

ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no prazo estipulado pela Pregoeira para

adequação do seu valor, na convocação fundamentada pelo item 8.4 do Edital.

 

    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.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa
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PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

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

19.338.456/0001-94 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME

26.715.609/0001-30 ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

04.194.679/0001-58 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

95.433.397/0001-11 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU

06.127.890/0001-83 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

92.787.332/0001-86 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

61.100.244/0001-30 FANEM LTDA.

05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

62.413.869/0001-15 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP

07.590.023/0001-42 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD

11.192.559/0001-87 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA

54.178.983/0001-80 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA

21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

01.527.632/0001-70 KMEIH E SERPA LTDA

59.231.530/0001-93 KOLPLAST CI S.A.

10.832.896/0001-29 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP

29.084.765/0001-39 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME

00.595.037/0001-00 LANCO LTDA

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

10.778.913/0001-97 METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

44.239.382/0001-86 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA
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17.428.167/0001-50 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

10.572.109/0001-57 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

19.055.497/0001-73 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME

13.444.068/0001-01 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

20.515.304/0001-07 VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR

24.005.322/0001-91 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP
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