
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: 08.00491/2017)

 

     às 10:08:21 horas do dia 03/07/2018 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: 08.00491/2017 -

2018/072/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II 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) - Antropômetro � Destinado a tomar medidas antropométricas de pessoas; Fabricado

em material rígido: alumínio; Escala mínima de 0 a 210 cm; Elementos acopláveis, que se

encaixam com precisão: Extensor com escala numérica; Base para apoio dos pés; - Base do

Segmômetro;  Escala numérica uni lateral  gravada em t inta resistente (em

milímetros/centímetros e em polegadas); Com mecanismo de trava que permite fixar a

escala para facilitar a leitura; Estadiômetro vertical; Estadiômetro horizontal; Funciona como

Segmômetro; Funciona como Paquímetro flexível; Funciona como Régua flexível; Garantia:

01 ano. registro junto à ANVISA, conforme NOTA TÉCNICA.

Lote (2) - Ar Condicionado � Ar Condicionado Split � Tipo: Piso Teto de 24.000 Btus

Quente/Frio Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de

ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida

pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta da contratada (mão de obra

qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água

até o nível do solo), numa distância média de 3 metros entre a condensadora e a

evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 06:04:21:913 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 1.000,00

02/07/2018 21:21:22:143 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (3) - Ar Condicionado � 12.000 Btus tipo split função quente e frio. Ar com: Gás

ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Deverão dispor da

ENCE � Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A.

Aquisição com instalação por conta da contratada (mão de obra qualificada e material �

suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo),

numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência

técnica autorizada em Porto Velho. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO

ANEXO I e II do EDITAL.

Lote (4) - Armário � Armário com 12 portas medindo aproximadamente 1,85 m de altura x 95

cm de largura x 45 cm de profundidade, estrutura em aço carbono, tratamento anticorrosivo

e fosfatizante, pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. As laterais e

divisórias deverá conter: 02 laterais, 01 fundo, 02 divisórias, 02 tampos (superior e inferior),

03 bandejas de separação de compartimentos e 12 portas confeccionados em chapa de aço

nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) fixado nas laterais e rodapé dobrado em forma

de ´u´ confeccionados em chapa de aço nº 18 (1,20 mm) e 04 pés reguláveis (sapatas) para

correção de pequenos desníveis. cada porta deverá ter 02 dobradiças internas, perfurações

de ventilação e fechadura com duas chaves cada. área de entrada de cada porta de

aproximadamente 39,5 cm de altura x 27,9 cm de largura e área interna de cada

compartimento com aproximadamente 41,5 cm de altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de

profundidade.

Lote (5) - Armário Vitrine � com duas portas, para medicamentos, fundo e teto em chapa de

aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal de 3,00 mm, com 4 prateleiras de vidro

fantasia de 4,00 mm de espessura. Dimensões: largura 0,65 m comprimento x 0,40 m

profundidade x 1,65 m de altura. Características Adicionais: pés protegidos com ponteiras

plásticas, com fechadura cilíndrica. Pintura a ser definida, quando da solicitação do pedido,

com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de

entrega.

03/07/2018 08:59:21:937 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.990,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 08:59:21:937 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.995,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2018 12:01:28:080 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.452,00

03/07/2018 08:59:21:937 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.123,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 06:04:21:913 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 106.000,00

02/07/2018 21:21:22:143 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00

30/06/2018 18:10:50:621 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 42.000,00
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Lote (6) - Arquivo 4 gavetas em Aço � Quantidade de gavetas: 4, Chapa: 26 / 0,45 mm,

Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70, Puxador: Tipo Alça (cinza), Portas etiquetas,

Deslizamento: Rolamento, Capacidade de Peso por gaveta: 15 kg, Pintura: Epóxi Pó.

Lote (7) - Autoclave 21 litros � Autoclave horizontal digital 21 litros, câmera interna em aço

inoxidável. Esterilização vapor saturado, despressurização automática, ciclo de secagem de

porta fechada e desligamento automático, vedação da porta em silicone, resistente a

variação temperatura e pressão. Bandejas em alumínio ou aço perfuradas e removíveis,

copo graduado dosador. Gabinete em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e

pintura em epóxi. O equipamento deverá possuir as seguintes características: 01 autoclave

horizontal, 01 cabo de energia, 02 bandejas de alumínio ou aço, 01 copo medidor de

plástico, 01 haste de despressurização, 01 manual de instruções. Dimensões da câmara:

25,2 X 42,1 cm (diâmetro x comprimento), Dimensões da autoclave: 33 x 40 x 59,5 cm

(altura x largura x comprimento). O equipamento deverá possuir sistema de segurança que

ofereçam proteção contra imprevistos, chave liga/desliga, Alimentação 110 V.

Lote (8) - Balança Antropométrica Adulto � Balança mecânica antropométrica adulto,

capacidade p/150 kg, divisões de 100 g; pesagem mínima de 2 kg, altura 1,35 m; estrutura

em chapa de aço em carbono; régua antropométrica c/escala de 2,00 m em alumínio;

plataforma de 380x290mm; tapete em borracha antiderrapante; pe reguláveis; régua em aço

cromado; cursor em aço inoxidável; aferida pelo INMETRO

03/07/2018 08:59:21:937 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 27.981,00

02/07/2018 15:51:21:274 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 159.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2018 12:03:26:121 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.347,00

30/06/2018 18:12:59:213 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 7.000,00

02/07/2018 19:08:28:393 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 08:49:06:287 NEW QUIMICA LTDA EPP  R$ 8.500,00

01/07/2018 18:24:35:157 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP  R$ 5.000,00

02/07/2018 16:02:12:829 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 5.000,00

03/07/2018 06:06:58:204 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 5.000,00

02/07/2018 21:24:06:347 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.000,00

02/07/2018 19:08:28:393 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.005,00

02/07/2018 15:52:26:412 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 99.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 14:07:10:267 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 7.000,00

29/06/2018 13:21:59:355 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 12.000,00

03/07/2018 08:40:49:885 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP  R$ 3.243,87
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Lote (9) - Balança Antropométrica Infantil � Modo de Operação digital Capacidade de até 30

kg, fração de 05 gramas, concha (prato) anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara

automático, bivolt automático. Capacidade mínima: 250 gr.

Lote (10) - Balde a Pedal � Balde com pedal e tampa. Construído em aço inoxidável, tampa

acionada por pedal. Indicados para áreas internas e externas laboratoriais, hospitalares.

Tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal promove a vedação do

coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de

contaminação. Descrição: comprimento x largura: 32x42 cm altura: 48 cm peso: 1,900 kg

capacidade: 30 litros.

Lote (11) - Banqueta Alta � Banqueta para uso em Laboratórios, confeccionado em estrutura

metálica tubular, com reforços laterais entre as pernas, 04 pés com apoio, acento redondo

inteiriço sem encosto. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso

que assegure resistência à corrosão. Os pontos de solda não devem apresentar pontos

cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Garantia de no mínimo 02 anos contra defeitos

de fabricação.

Lote (12) - Bebedouro/ Purificador Refrigerado � Bebedouro com reservatório, duas torneiras,

para garrafão de 20 litros, aço inoxidável, vertical elétrio, duas torneiras totalmente

desmontáveis para facilitar a higienização, diferenciadas por cor, sendo uma para água

natural e outra para água refrigerada; Compressor silencioso de alto desempenho que utiliza

02/07/2018 16:02:12:829 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 3.240,00

03/07/2018 06:06:58:204 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 5.000,00

02/07/2018 21:24:06:347 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.000,00

02/07/2018 19:08:28:393 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.123,00

02/07/2018 14:14:10:601 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 3.243,87

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 16:02:12:829 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 700,00

03/07/2018 06:06:58:204 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 1.500,00

02/07/2018 21:24:06:347 MBR FERNANDES - EPP  R$ 800,00

02/07/2018 19:08:28:393 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 987,00

02/07/2018 14:14:10:601 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 710,33

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 06:06:58:204 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 10.000,00

02/07/2018 19:08:28:393 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.725,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 06:08:24:500 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 6.000,00

02/07/2018 21:27:17:059 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.300,00
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o gás R134a (que não agride a camada de ozônio), gabinete em resina poliéster reforçada

sem emendas. Reservatório: Fabricado em resina poliéster fundida ou similar, sem

emendas; Refrigeração: Unidade composta por condensador, micro ventilador e

compressor. Controle de temperatura: Termostato com sete posições possibilita controle

total para uma água na temperatura variando entre 2 e 18º C; Consumo de energia classe A.

Selo INMETRO Voltagem: 110 V Garantia: 12 meses

Lote (13) - Biombo � Biombo hospitalar, material aço inoxidável polido tubular, acabamento

da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 1,80 cm, comprimento 2,00

aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio ponteiras giratórias, tecido reforçado.

Lote (14) - Cadeira para Coleta de Exame � Material de confecção = aço / ferro pintado

braçadeira = regulável  com assento estofado e apoio para o braço com regulagem de

altura, inclinação do encosto manual, grade porta mostras; cabeceira removível e braços

especiais para coleta de sangue; pintura eletrostática a pó de alto-brilho, compatível com

álcool para assepsia; estofamento em espuma densidade 33 com revestimento em PVC

laminado sem costuras, na cor verde cítrico

Lote (15) - Cadeira Diretor Base Giratória com Braço � Assento Regulável, Braços Fixos

Rodízios, Ecologicamente correto, Largura (aberto) 46 cm. Altura (aberto) 101 cm.

Profundidade (aberto) 46 cm.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 14:10:41:023 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 5.800,00

29/06/2018 17:25:27:584 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA  R$ 5.000,00

03/07/2018 08:42:10:283 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP  R$ 2.107,60

26/06/2018 15:22:52:843 LILIAN CRISTINA FERREIRA COSTA BEBEDOUROS - ME  R$ 8.000,00

02/07/2018 19:11:06:463 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.999,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 21:27:17:059 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.000,00

30/06/2018 18:15:22:534 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 2.000,00

02/07/2018 09:49:22:043 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 2.340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2018 18:15:22:534 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 2.500,00

02/07/2018 09:49:22:043 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 15.060,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2018 12:05:06:952 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.870,00

02/07/2018 17:12:42:739 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 10.000,00

02/07/2018 19:11:06:463 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.456,00

20/08/2018 Página 5 de 63



Lote (16) - Cadeira Fixa � Cadeira fixa assento e encosto em pp na cor preta estrutura em

aço pintura epóxi-pó na cor preta, Assento: 470 X 400 mm (L x P) Encosto: 465 x 320 mm

(Larg x Alt)

Lote (17) - Cadeira Otorrinológica � Movimento elétrico encosto regulável apoio cabeça

regulável movimentos laterais livres acionamento da resistência comando lateral

Lote (18) - Carro de Emergência � Confecção estrutura/tampo: aço-carbono pintado / aço-

carbono pintado; suporte para desfibrilador; suporte de soro; gavetas: de 04 a 06; suporte

para cilindro; tábua de massagem; régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m.

Lote (19) - Centrífuga Laboratorial � Centrífuga elétrica laboratorial para tubos, digital e

programável para interrupção automática do ciclo, rotação 500 a 5000 rpm, características

adicionais: Capacidade mínima de 16 tubos de até 15ml e sistema controle

microprocessado, tipo bancada, material estrutura interna aço inoxidável. Alimentação 120 V

ou bivolt. Registro no Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação que

atenda as normas vigentes e pertinentes ao equipamento

Lote (20) - Colposcópio � Tipo binocular, alta resolução, ocular fixa e ajustável l, tipo filtro luz

verde removível, capacidade aumento em até 17 vezes, tensão alimentação 110/220 V, tipo

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2018 12:07:25:237 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3.450,00

02/07/2018 17:14:34:332 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 7.500,00

30/06/2018 18:16:07:086 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 15.000,00

02/07/2018 19:13:16:475 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.235,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 16:42:03:269 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 10.000,00

03/07/2018 06:10:33:718 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 10.000,00

02/07/2018 21:31:34:631 MBR FERNANDES - EPP  R$ 8.500,00

02/07/2018 13:17:05:402 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP  R$ 7.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2018 13:19:27:469 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 6.433,32

03/07/2018 06:10:33:718 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 10.000,00

02/07/2018 21:31:34:631 MBR FERNANDES - EPP  R$ 7.000,00

02/07/2018 13:17:05:402 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP  R$ 6.200,00

02/07/2018 19:13:16:475 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.129,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 08:50:36:822 NEW QUIMICA LTDA EPP  R$ 60.000,00

03/07/2018 06:10:33:718 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 30.000,00

02/07/2018 21:31:34:631 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00
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lâmpada luz fria ou halógena 0 a 150w, características adicionais: pedestais com rodízio,

altura regulável 85 a 120 cm, tipo regulagem filtro regulável, campo 18 mm, micro-enfoque,

distância focal 300 mm, acessórios cabo fibra ótica, capa proteção, rodízio em ´y´. Registro

na ANVISA.

Lote (21) - Eletrocardiógrafo � Número de canais: 12,  software para exame em computador,

acessório(s): 1 cabo ecg. modelo digital, tipo portátil, voltagem 110/220, funções ajuste,

sensibilidade, 5,10 e 20 mm, tipo registro, 12 derivações simultâneas, velocidade,

registro12,5;25 e 50 mm, características adicionais, saída serial, interface computador,

acessórios, bateria interna recarregável, tipo impressora, impressora térmica, manual e

automática.

Lote (22) - Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas

Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em

aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 16:41:32:312 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 30.000,00

02/07/2018 16:42:03:269 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 28.000,00

03/07/2018 06:10:33:718 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 50.000,00

02/07/2018 21:31:34:631 MBR FERNANDES - EPP  R$ 28.500,00

02/07/2018 17:59:27:382 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 15.000,00

02/07/2018 15:53:06:247 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 159.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 16:13:49:218 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 40.000,00

02/07/2018 14:31:20:610 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 50.000,00

02/07/2018 16:03:47:762 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 22.140,00

03/07/2018 06:13:18:502 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 40.000,00

29/06/2018 18:33:01:748 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  R$ 160.000,00

02/07/2018 18:00:42:705 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 35.600,00

02/07/2018 09:50:39:652 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 91.200,00

02/07/2018 14:17:42:929 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 22.156,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/06/2018 15:39:48:278 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 1.663,20

02/07/2018 14:12:55:967 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 5.203,00

03/07/2018 06:13:18:502 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 7.000,00

02/07/2018 21:34:52:125 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.000,00

30/06/2018 18:18:26:666 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 7.000,00

02/07/2018 09:50:39:652 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 4.620,00

02/07/2018 19:14:59:525 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.112,00

20/08/2018 Página 7 de 63



Lote (23) - Esfigmomanômetro Adulto � Material de confecção tecido em algodão braçadeira/

fecho velcro.

Lote (24) - Foco Cirúrgico de Solo Móvel � Foco de luz auxiliar para exames clínicos e

ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada.

Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Pintura em

epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior

sustentação e segurança ao equipamento.

Lote (25) - Homogeneizador � Homogeneizador de sangue para hematomologia, com presilha

de fibra de nylon, para no mínimo 30 tubos. Sistema de presilha que permite uso de tubos

de ensaio tipo vacutainer, com controle de velocidade; haste em alumínio. Presilhas de fibra

de nylon resistente que não danifica a etiqueta do código de barra nos tubos. Capacidade

mínima de 30 tubos tipo vacutainer, garantia mínima de 01 ano.

Lote (26) - Impressora Laser (Comum) - Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB;

Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000

páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 16:03:47:762 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 276,00

03/07/2018 06:13:18:502 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 600,00

02/07/2018 21:34:52:125 MBR FERNANDES - EPP  R$ 350,00

02/07/2018 19:14:59:525 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 256,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 08:42:58:515 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP  R$ 700,00

02/07/2018 16:03:47:762 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 700,00

03/07/2018 06:13:18:502 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 1.000,00

02/07/2018 21:34:52:125 MBR FERNANDES - EPP  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 08:51:47:146 NEW QUIMICA LTDA EPP  R$ 3.000,00

02/07/2018 21:34:52:125 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 14:14:47:297 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 9.691,00

02/07/2018 17:09:41:237 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 9.691,44

02/07/2018 17:48:29:514 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS
EM GE  R$ 9.691,44

03/07/2018 09:02:32:555 MARCOS S BIUDES ME  R$ 9.691,44

02/07/2018 19:17:44:644 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.234,90

02/07/2018 15:07:17:573 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 9.691,44
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Lote (27) - Lavadora de Pipeta � Ideal para lavagem de grande número de pipetas em

laboratórios, Farmácias de Manipulação, Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades,

etc; Fabricado totalmente em PVC; Depósito para solução de limpeza (02 peças); Cesto

perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas (01 peça); Depósito sifão lavador (01

peça); Capacidade: 150 pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm;

Altura total: 680 mm.

Lote (28) - Longarina � Assento/ encosto polipropileno número de assentos 03 lugares.

Lote (29) - Mesa de Exames � Posição do leito fixo material de confecção aço/ ferro pintado

acessório(s) suporte para papel.

Lote (30) - Mesa Ginecológica � Material de confecção aço / ferro pintado posição do leito

móvel gabinete com portas e gavetas não possui.

Lote (31) - Microscópio Biológico Binocular � 1600 X, COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS,

BIVOLT. MOD. L-1000B-AC: - Microscópio Biológico Binocular com objetivas acromáticas; -

Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva de 100x); - Lâmpada de halogênio pré-

centrada de 6 Volts/20 Watts. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E

II DO EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 21:38:03:245 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 17:17:07:547 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 6.000,00

02/07/2018 21:38:03:245 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.000,00

30/06/2018 18:19:57:406 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 5.000,00

02/07/2018 19:17:44:644 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.665,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/06/2018 15:44:28:117 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 904,50

29/06/2018 13:18:08:050 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 10.000,00

02/07/2018 21:38:03:245 MBR FERNANDES - EPP  R$ 600,00

30/06/2018 18:19:57:406 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/06/2018 15:44:28:117 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 1.957,50

29/06/2018 13:18:08:050 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 10.000,00

02/07/2018 21:38:03:245 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.200,00

30/06/2018 18:19:57:406 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 17:57:15:829 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 11.325,32
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Lote (32) - Nebulizador Portátil � Tipo ultrassônico número de saídas simultâneas: 01.

Nebulização uso adulto e infantil, Portátil, Termostato para proteção de superaquecimento,

Proteção antibacteriana Acessórios: Copinhos para medicamento, Mangueira, 1 (um)

máscara infantil, 1(um) máscara adulto. Tensão Alimentação Chave Seletora 110 V.

Lote (33) - Otoscópio � Composição mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria convencional.

Otoscópio, tipo clínico, modelo fibra ótica, portátil, alimentação bateria recarregável,

características adicionais lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis.

Lote (34) - Suporte para Soro � Suporte de soro com rodízios; altura fixa; 4 pés pintados c/

rodas; estrutura tubular em aço redondo; pés com rodízios giratórios de 2"; dimensões: 2,00

m altura x 0,40 m largura x 0,40 m profundidade.

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

seguintes menores preços:

03/07/2018 08:03:52:858 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -
EPP  R$ 18.000,00

03/07/2018 08:53:09:523 NEW QUIMICA LTDA EPP  R$ 20.000,00

03/07/2018 07:48:17:780 N. C. CARVALHO EIRELI ME  R$ 12.380,16

03/07/2018 08:29:19:531 OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA
LABORATORI  R$ 13.600,00

03/07/2018 06:17:08:470 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 15.000,00

02/07/2018 21:40:46:240 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00

02/07/2018 18:02:29:875 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 15.600,00

02/07/2018 09:53:17:226 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 28.800,00

02/07/2018 15:53:56:474 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 159.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2018 06:17:08:470 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/07/2018 16:14:48:614 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 1.400,00

02/07/2018 16:04:41:001 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 1.240,00

03/07/2018 06:17:08:470 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 800,00

02/07/2018 21:40:46:240 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.500,00

02/07/2018 09:53:17:226 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 2.583,96

02/07/2018 19:19:17:751 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/06/2018 15:45:52:080 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 268,65

02/07/2018 21:40:46:240 MBR FERNANDES - EPP  R$ 500,00

30/06/2018 18:20:52:179 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 500,00

02/07/2018 09:53:17:226 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 420,00
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Lote (1) - Antropômetro � Destinado a tomar medidas antropométricas de pessoas; Fabricado

em material rígido: alumínio; Escala mínima de 0 a 210 cm; Elementos acopláveis, que se

encaixam com precisão: Extensor com escala numérica; Base para apoio dos pés; - Base do

Segmômetro;  Escala numérica uni lateral  gravada em t inta resistente (em

milímetros/centímetros e em polegadas); Com mecanismo de trava que permite fixar a

escala para facilitar a leitura; Estadiômetro vertical; Estadiômetro horizontal; Funciona como

Segmômetro; Funciona como Paquímetro flexível; Funciona como Régua flexível; Garantia:

01 ano. registro junto à ANVISA, conforme NOTA TÉCNICA.

Lote (2) - Ar Condicionado � Ar Condicionado Split � Tipo: Piso Teto de 24.000 Btus

Quente/Frio Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de

ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida

pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta da contratada (mão de obra

qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água

até o nível do solo), numa distância média de 3 metros entre a condensadora e a

evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL.

Lote (3) - Ar Condicionado � 12.000 Btus tipo split função quente e frio. Ar com: Gás

ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Deverão dispor da

ENCE � Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A.

Aquisição com instalação por conta da contratada (mão de obra qualificada e material �

suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo),

numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência

técnica autorizada em Porto Velho. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO

ANEXO I e II do EDITAL.

Lote (4) - Armário � Armário com 12 portas medindo aproximadamente 1,85 m de altura x 95

cm de largura x 45 cm de profundidade, estrutura em aço carbono, tratamento anticorrosivo

e fosfatizante, pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. As laterais e

divisórias deverá conter: 02 laterais, 01 fundo, 02 divisórias, 02 tampos (superior e inferior),

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 10:26:42:988 MBR FERNANDES - EPP  R$ 999,99

03/07/2018 06:04:21:913 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 08:59:21:937 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 08:59:21:937 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.995,00
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03 bandejas de separação de compartimentos e 12 portas confeccionados em chapa de aço

nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) fixado nas laterais e rodapé dobrado em forma

de ´u´ confeccionados em chapa de aço nº 18 (1,20 mm) e 04 pés reguláveis (sapatas) para

correção de pequenos desníveis. cada porta deverá ter 02 dobradiças internas, perfurações

de ventilação e fechadura com duas chaves cada. área de entrada de cada porta de

aproximadamente 39,5 cm de altura x 27,9 cm de largura e área interna de cada

compartimento com aproximadamente 41,5 cm de altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de

profundidade.

Lote (5) - Armário Vitrine � com duas portas, para medicamentos, fundo e teto em chapa de

aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal de 3,00 mm, com 4 prateleiras de vidro

fantasia de 4,00 mm de espessura. Dimensões: largura 0,65 m comprimento x 0,40 m

profundidade x 1,65 m de altura. Características Adicionais: pés protegidos com ponteiras

plásticas, com fechadura cilíndrica. Pintura a ser definida, quando da solicitação do pedido,

com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de

entrega.

Lote (6) - Arquivo 4 gavetas em Aço � Quantidade de gavetas: 4, Chapa: 26 / 0,45 mm,

Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70, Puxador: Tipo Alça (cinza), Portas etiquetas,

Deslizamento: Rolamento, Capacidade de Peso por gaveta: 15 kg, Pintura: Epóxi Pó.

Lote (7) - Autoclave 21 litros � Autoclave horizontal digital 21 litros, câmera interna em aço

inoxidável. Esterilização vapor saturado, despressurização automática, ciclo de secagem de

porta fechada e desligamento automático, vedação da porta em silicone, resistente a

variação temperatura e pressão. Bandejas em alumínio ou aço perfuradas e removíveis,

copo graduado dosador. Gabinete em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 08:59:21:937 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.123,00

03/07/2018 10:20:40:253 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.636,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 10:23:36:830 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.900,00

03/07/2018 10:23:21:146 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 26.000,00

03/07/2018 10:23:18:835 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 27.550,00

03/07/2018 10:21:27:261 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 41.990,00

03/07/2018 06:04:21:913 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 106.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2018 19:08:28:393 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.320,00

03/07/2018 10:21:23:318 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3.696,00

30/06/2018 18:12:59:213 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 7.000,00
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pintura em epóxi. O equipamento deverá possuir as seguintes características: 01 autoclave

horizontal, 01 cabo de energia, 02 bandejas de alumínio ou aço, 01 copo medidor de

plástico, 01 haste de despressurização, 01 manual de instruções. Dimensões da câmara:

25,2 X 42,1 cm (diâmetro x comprimento), Dimensões da autoclave: 33 x 40 x 59,5 cm

(altura x largura x comprimento). O equipamento deverá possuir sistema de segurança que

ofereçam proteção contra imprevistos, chave liga/desliga, Alimentação 110 V.

Lote (8) - Balança Antropométrica Adulto � Balança mecânica antropométrica adulto,

capacidade p/150 kg, divisões de 100 g; pesagem mínima de 2 kg, altura 1,35 m; estrutura

em chapa de aço em carbono; régua antropométrica c/escala de 2,00 m em alumínio;

plataforma de 380x290mm; tapete em borracha antiderrapante; pe reguláveis; régua em aço

cromado; cursor em aço inoxidável; aferida pelo INMETRO

Lote (9) - Balança Antropométrica Infantil � Modo de Operação digital Capacidade de até 30

kg, fração de 05 gramas, concha (prato) anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara

automático, bivolt automático. Capacidade mínima: 250 gr.

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 10:26:47:193 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.800,00

03/07/2018 10:26:16:035 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.850,00

03/07/2018 10:26:24:745 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP  R$ 3.790,03

03/07/2018 10:27:57:598 NEW QUIMICA LTDA EPP  R$ 4.100,00

03/07/2018 10:25:34:371 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.150,00

03/07/2018 06:06:58:204 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 5.000,00

03/07/2018 10:22:28:672 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 8.493,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 10:25:56:273 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.780,00

03/07/2018 10:25:36:764 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 2.800,00

03/07/2018 10:25:31:065 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 2.899,00

03/07/2018 10:25:10:205 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.900,00

03/07/2018 10:11:32:453 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP  R$ 3.239,97

03/07/2018 10:12:30:430 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 4.995,00

03/07/2018 06:06:58:204 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 5.000,00

29/06/2018 13:21:59:355 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 10:26:53:913 MBR FERNANDES - EPP  R$ 649,99

03/07/2018 10:26:35:748 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 650,00

02/07/2018 14:14:10:601 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 710,33

02/07/2018 19:08:28:393 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 987,00
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Lote (10) - Balde a Pedal � Balde com pedal e tampa. Construído em aço inoxidável, tampa

acionada por pedal. Indicados para áreas internas e externas laboratoriais, hospitalares.

Tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal promove a vedação do

coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de

contaminação. Descrição: comprimento x largura: 32x42 cm altura: 48 cm peso: 1,900 kg

capacidade: 30 litros.

Lote (11) - Banqueta Alta � Banqueta para uso em Laboratórios, confeccionado em estrutura

metálica tubular, com reforços laterais entre as pernas, 04 pés com apoio, acento redondo

inteiriço sem encosto. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso

que assegure resistência à corrosão. Os pontos de solda não devem apresentar pontos

cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Garantia de no mínimo 02 anos contra defeitos

de fabricação.

Lote (12) - Bebedouro/ Purificador Refrigerado � Bebedouro com reservatório, duas torneiras,

para garrafão de 20 litros, aço inoxidável, vertical elétrio, duas torneiras totalmente

desmontáveis para facilitar a higienização, diferenciadas por cor, sendo uma para água

natural e outra para água refrigerada; Compressor silencioso de alto desempenho que utiliza

o gás R134a (que não agride a camada de ozônio), gabinete em resina poliéster reforçada

sem emendas. Reservatório: Fabricado em resina poliéster fundida ou similar, sem

emendas; Refrigeração: Unidade composta por condensador, micro ventilador e

compressor. Controle de temperatura: Termostato com sete posições possibilita controle

total para uma água na temperatura variando entre 2 e 18º C; Consumo de energia classe A.

Selo INMETRO Voltagem: 110 V Garantia: 12 meses

Lote (13) - Biombo � Biombo hospitalar, material aço inoxidável polido tubular, acabamento

03/07/2018 06:06:58:204 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2018 19:08:28:393 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.725,00

03/07/2018 06:06:58:204 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2018 21:27:17:059 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.300,00

03/07/2018 06:08:24:500 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2018 19:11:06:463 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.999,90

03/07/2018 08:42:10:283 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP  R$ 2.107,60

03/07/2018 10:51:21:832 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 3.494,00

03/07/2018 10:50:46:354 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA  R$ 3.500,00

26/06/2018 15:22:52:843 LILIAN CRISTINA FERREIRA COSTA BEBEDOUROS - ME  R$ 8.000,00
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da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 1,80 cm, comprimento 2,00

aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio ponteiras giratórias, tecido reforçado.

Lote (14) - Cadeira para Coleta de Exame � Material de confecção = aço / ferro pintado

braçadeira = regulável  com assento estofado e apoio para o braço com regulagem de

altura, inclinação do encosto manual, grade porta mostras; cabeceira removível e braços

especiais para coleta de sangue; pintura eletrostática a pó de alto-brilho, compatível com

álcool para assepsia; estofamento em espuma densidade 33 com revestimento em PVC

laminado sem costuras, na cor verde cítrico

Lote (15) - Cadeira Diretor Base Giratória com Braço � Assento Regulável, Braços Fixos

Rodízios, Ecologicamente correto, Largura (aberto) 46 cm. Altura (aberto) 101 cm.

Profundidade (aberto) 46 cm.

Lote (16) - Cadeira Fixa � Cadeira fixa assento e encosto em pp na cor preta estrutura em

aço pintura epóxi-pó na cor preta, Assento: 470 X 400 mm (L x P) Encosto: 465 x 320 mm

(Larg x Alt)

Lote (17) - Cadeira Otorrinológica � Movimento elétrico encosto regulável apoio cabeça

regulável movimentos laterais livres acionamento da resistência comando lateral

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:03:36:646 MBR FERNANDES - EPP  R$ 829,00

03/07/2018 11:03:22:736 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 829,99

03/07/2018 10:42:49:120 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 890,89

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 10:43:34:936 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 749,99

03/07/2018 10:43:27:608 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 10:54:11:052 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.000,00

03/07/2018 10:53:32:235 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 4.099,99

03/07/2018 10:45:58:171 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.999,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 10:55:03:298 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.999,00

03/07/2018 10:54:29:263 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.000,00

03/07/2018 10:53:46:319 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 3.099,99

30/06/2018 18:16:07:086 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:14:58:983 MBR FERNANDES - EPP  R$ 5.979,00

03/07/2018 11:14:05:700 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP  R$ 5.980,00
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Lote (18) - Carro de Emergência � Confecção estrutura/tampo: aço-carbono pintado / aço-

carbono pintado; suporte para desfibrilador; suporte de soro; gavetas: de 04 a 06; suporte

para cilindro; tábua de massagem; régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m.

Lote (19) - Centrífuga Laboratorial � Centrífuga elétrica laboratorial para tubos, digital e

programável para interrupção automática do ciclo, rotação 500 a 5000 rpm, características

adicionais: Capacidade mínima de 16 tubos de até 15ml e sistema controle

microprocessado, tipo bancada, material estrutura interna aço inoxidável. Alimentação 120 V

ou bivolt. Registro no Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação que

atenda as normas vigentes e pertinentes ao equipamento

Lote (20) - Colposcópio � Tipo binocular, alta resolução, ocular fixa e ajustável l, tipo filtro luz

verde removível, capacidade aumento em até 17 vezes, tensão alimentação 110/220 V, tipo

lâmpada luz fria ou halógena 0 a 150w, características adicionais: pedestais com rodízio,

altura regulável 85 a 120 cm, tipo regulagem filtro regulável, campo 18 mm, micro-enfoque,

distância focal 300 mm, acessórios cabo fibra ótica, capa proteção, rodízio em ´y´. Registro

na ANVISA.

Lote (21) - Eletrocardiógrafo � Número de canais: 12,  software para exame em computador,

acessório(s): 1 cabo ecg. modelo digital, tipo portátil, voltagem 110/220, funções ajuste,

sensibilidade, 5,10 e 20 mm, tipo registro, 12 derivações simultâneas, velocidade,

03/07/2018 10:53:28:115 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 7.799,98

03/07/2018 06:10:33:718 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:14:38:341 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.379,99

03/07/2018 11:09:55:412 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.380,00

03/07/2018 11:00:12:963 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP  R$ 5.410,00

29/06/2018 13:19:27:469 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 6.433,32

03/07/2018 06:10:33:718 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2018 21:31:34:631 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00

03/07/2018 06:10:33:718 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 30.000,00

03/07/2018 10:55:17:421 NEW QUIMICA LTDA EPP  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:04:16:989 MBR FERNANDES - EPP  R$ 14.500,00

03/07/2018 11:04:02:715 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 14.579,00

02/07/2018 17:59:27:382 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 15.000,00

03/07/2018 10:55:07:534 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 27.992,42

02/07/2018 16:41:32:312 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.  R$ 30.000,00

03/07/2018 06:10:33:718 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 50.000,00
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registro12,5;25 e 50 mm, características adicionais, saída serial, interface computador,

acessórios, bateria interna recarregável, tipo impressora, impressora térmica, manual e

automática.

Lote (22) - Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas

Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em

aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência

Lote (23) - Esfigmomanômetro Adulto � Material de confecção tecido em algodão braçadeira/

fecho velcro.

Lote (24) - Foco Cirúrgico de Solo Móvel � Foco de luz auxiliar para exames clínicos e

ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada.

Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Pintura em

epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:08:05:565 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 22.000,00

03/07/2018 11:05:30:782 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 22.100,00

02/07/2018 14:17:42:929 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME  R$ 22.156,92

03/07/2018 11:07:27:728 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 24.000,00

02/07/2018 18:00:42:705 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 35.600,00

03/07/2018 06:13:18:502 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 40.000,00

03/07/2018 11:16:52:411 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  R$ 49.999,00

02/07/2018 14:31:20:610 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:07:41:393 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 1.663,19

25/06/2018 15:39:48:278 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 1.663,20

03/07/2018 11:16:27:106 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.800,00

03/07/2018 11:16:02:127 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.890,00

03/07/2018 11:14:08:743 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 3.999,99

30/06/2018 18:18:26:666 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 7.000,00

03/07/2018 06:13:18:502 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:15:08:002 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 152,25

03/07/2018 11:12:12:871 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 179,00

02/07/2018 21:34:52:125 MBR FERNANDES - EPP  R$ 350,00

03/07/2018 06:13:18:502 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 600,00
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sustentação e segurança ao equipamento.

Lote (25) - Homogeneizador � Homogeneizador de sangue para hematomologia, com presilha

de fibra de nylon, para no mínimo 30 tubos. Sistema de presilha que permite uso de tubos

de ensaio tipo vacutainer, com controle de velocidade; haste em alumínio. Presilhas de fibra

de nylon resistente que não danifica a etiqueta do código de barra nos tubos. Capacidade

mínima de 30 tubos tipo vacutainer, garantia mínima de 01 ano.

Lote (26) - Impressora Laser (Comum) - Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB;

Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000

páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.

Lote (27) - Lavadora de Pipeta � Ideal para lavagem de grande número de pipetas em

laboratórios, Farmácias de Manipulação, Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades,

etc; Fabricado totalmente em PVC; Depósito para solução de limpeza (02 peças); Cesto

perfurado para acomodar as pipetas a serem lavadas (01 peça); Depósito sifão lavador (01

peça); Capacidade: 150 pipetas de 10 ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm;

Altura total: 680 mm.

Lote (28) - Longarina � Assento/ encosto polipropileno número de assentos 03 lugares.

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:29:46:819 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 456,00

03/07/2018 11:28:03:074 MBR FERNANDES - EPP  R$ 467,00

03/07/2018 08:42:58:515 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP  R$ 700,00

03/07/2018 06:13:18:502 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:47:04:399 NEW QUIMICA LTDA EPP  R$ 2.112,00

03/07/2018 11:43:33:699 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.177,99

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:27:31:455 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.349,00

03/07/2018 11:27:05:237 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 6.400,00

03/07/2018 11:19:50:051 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 8.797,77

03/07/2018 11:19:50:485 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 8.877,00

03/07/2018 11:20:51:455 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS
EM GE  R$ 9.690,00

03/07/2018 09:02:32:555 MARCOS S BIUDES ME  R$ 9.691,44

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2018 21:38:03:245 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:34:49:860 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.250,00
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Lote (29) - Mesa de Exames � Posição do leito fixo material de confecção aço/ ferro pintado

acessório(s) suporte para papel.

Lote (30) - Mesa Ginecológica � Material de confecção aço / ferro pintado posição do leito

móvel gabinete com portas e gavetas não possui.

Lote (31) - Microscópio Biológico Binocular � 1600 X, COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS,

BIVOLT. MOD. L-1000B-AC: - Microscópio Biológico Binocular com objetivas acromáticas; -

Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva de 100x); - Lâmpada de halogênio pré-

centrada de 6 Volts/20 Watts. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E

II DO EDITAL.

Lote (32) - Nebulizador Portátil � Tipo ultrassônico número de saídas simultâneas: 01.

Nebulização uso adulto e infantil, Portátil, Termostato para proteção de superaquecimento,

Proteção antibacteriana Acessórios: Copinhos para medicamento, Mangueira, 1 (um)

03/07/2018 11:34:18:976 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.300,00

03/07/2018 11:33:54:265 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 3.399,99

30/06/2018 18:19:57:406 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:29:48:360 MBR FERNANDES - EPP  R$ 599,00

25/06/2018 15:44:28:117 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 904,50

30/06/2018 18:19:57:406 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 2.500,00

29/06/2018 13:18:08:050 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2018 21:38:03:245 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.200,00

25/06/2018 15:44:28:117 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 1.957,50

30/06/2018 18:19:57:406 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 2.500,00

29/06/2018 13:18:08:050 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:51:54:594 OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA
LABORATORI  R$ 6.900,00

03/07/2018 11:51:35:674 NEW QUIMICA LTDA EPP  R$ 6.995,00

03/07/2018 11:40:16:418 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 7.489,99

03/07/2018 11:37:36:714 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 9.960,00

03/07/2018 11:29:59:759 MBR FERNANDES - EPP  R$ 11.315,00

02/07/2018 17:57:15:829 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 11.325,32

03/07/2018 07:48:17:780 N. C. CARVALHO EIRELI ME  R$ 12.380,16

03/07/2018 11:55:44:343 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 14.994,00

03/07/2018 06:17:08:470 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 15.000,00

03/07/2018 08:03:52:858 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -
EPP  R$ 18.000,00
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máscara infantil, 1(um) máscara adulto. Tensão Alimentação Chave Seletora 110 V.

Lote (33) - Otoscópio � Composição mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria convencional.

Otoscópio, tipo clínico, modelo fibra ótica, portátil, alimentação bateria recarregável,

características adicionais lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis.

Lote (34) - Suporte para Soro � Suporte de soro com rodízios; altura fixa; 4 pés pintados c/

rodas; estrutura tubular em aço redondo; pés com rodízios giratórios de 2"; dimensões: 2,00

m altura x 0,40 m largura x 0,40 m profundidade.

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 03/07/2018, às 10:37:49 horas, no lote (1) - Antropômetro � Destinado a tomar

medidas antropométricas de pessoas; Fabricado em material rígido: alumínio; Escala

mínima de 0 a 210 cm; Elementos acopláveis, que se encaixam com precisão: Extensor com

escala numérica; Base para apoio dos pés; - Base do Segmômetro; Escala numérica

unilateral gravada em tinta resistente (em milímetros/centímetros e em polegadas); Com

mecanismo de trava que permite fixar a escala para facilitar a leitura; Estadiômetro vertical;

Estadiômetro horizontal; Funciona como Segmômetro; Funciona como Paquímetro flexível;

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 06:17:08:470 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 11:40:34:969 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP  R$ 650,00

03/07/2018 11:40:25:559 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 699,99

03/07/2018 06:17:08:470 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME  R$ 800,00

02/07/2018 19:19:17:751 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.120,00

03/07/2018 11:31:05:458 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.399,99

02/07/2018 16:14:48:614 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/07/2018 12:07:04:790 MBR FERNANDES - EPP  R$ 262,50

03/07/2018 12:06:45:533 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -
EPP  R$ 262,59

25/06/2018 15:45:52:080 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 268,65

30/06/2018 18:20:52:179 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 500,00
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Funciona como Régua flexível; Garantia: 01 ano. registro junto à ANVISA, conforme NOTA

TÉCNICA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/07/2018, às

16:04:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 16:04:45 horas, no lote (1) - Antropômetro � Destinado a tomar

medidas antropométricas de pessoas; Fabricado em material rígido: alumínio; Escala

mínima de 0 a 210 cm; Elementos acopláveis, que se encaixam com precisão: Extensor com

escala numérica; Base para apoio dos pés; - Base do Segmômetro; Escala numérica

unilateral gravada em tinta resistente (em milímetros/centímetros e em polegadas); Com

mecanismo de trava que permite fixar a escala para facilitar a leitura; Estadiômetro vertical;

Estadiômetro horizontal; Funciona como Segmômetro; Funciona como Paquímetro flexível;

Funciona como Régua flexível; Garantia: 01 ano. registro junto à ANVISA, conforme NOTA

TÉCNICA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MBR

FERNANDES - EPP. No dia 06/07/2018, às 09:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Antropômetro � Destinado a tomar medidas antropométricas de pessoas;

Fabricado em material rígido: alumínio; Escala mínima de 0 a 210 cm; Elementos

acopláveis, que se encaixam com precisão: Extensor com escala numérica; Base para apoio

dos pés; - Base do Segmômetro; Escala numérica unilateral gravada em tinta resistente (em

milímetros/centímetros e em polegadas); Com mecanismo de trava que permite fixar a

escala para facilitar a leitura; Estadiômetro vertical; Estadiômetro horizontal; Funciona como

Segmômetro; Funciona como Paquímetro flexível; Funciona como Régua flexível; Garantia:

01 ano. registro junto à ANVISA, conforme NOTA TÉCNICA. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:28:42 horas, no lote (2) - Ar Condicionado � Ar Condicionado

Split � Tipo: Piso Teto de 24.000 Btus Quente/Frio Com: Gás ecológico R407C ou R410A:

gás que não agride a camada de ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta

da contratada (mão de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e

presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 3 metros

entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:23:25 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:23:25 horas, no lote (2) - Ar Condicionado � Ar Condicionado

Split � Tipo: Piso Teto de 24.000 Btus Quente/Frio Com: Gás ecológico R407C ou R410A:

gás que não agride a camada de ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de
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Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta

da contratada (mão de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e

presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 3 metros

entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

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. 072/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC, vencedora do certame. No dia 20/08/2018,

às 16:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:13:09 horas, no lote (2) - Ar Condicionado � Ar Condicionado

Split � Tipo: Piso Teto de 24.000 Btus Quente/Frio Com: Gás ecológico R407C ou R410A:

gás que não agride a camada de ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta

da contratada (mão de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e

presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 3 metros

entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

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 inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:13:09 horas, no lote (2) - Ar Condicionado � Ar Condicionado

Split � Tipo: Piso Teto de 24.000 Btus Quente/Frio Com: Gás ecológico R407C ou R410A:

gás que não agride a camada de ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta

da contratada (mão de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e

presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 3 metros

entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

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 REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 13.990,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:39:17 horas, no lote (3) - Ar Condicionado � 12.000 Btus tipo split
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função quente e frio. Ar com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a

camada de ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

emitida pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta da contratada (mão de

obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de

água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a

evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I e II do EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:23:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:23:47 horas, no lote (3) - Ar Condicionado � 12.000 Btus tipo split

função quente e frio. Ar com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a

camada de ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

emitida pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta da contratada (mão de

obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de

água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a

evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho. 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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que

os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:13:26 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:13:26 horas, no lote (3) - Ar Condicionado � 12.000 Btus tipo split

função quente e frio. Ar com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a

camada de ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

emitida pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta da contratada (mão de

obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de

água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a

evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho. 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 inciso 11.1 do

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 20/08/2018, às 16:13:26 horas, no lote (3) - Ar Condicionado � 12.000 Btus tipo split

função quente e frio. Ar com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a

camada de ozônio. Deverão dispor da ENCE � Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

emitida pelo INMETRO tipo A. Aquisição com instalação por conta da contratada (mão de

obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de

água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a

evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho. 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 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 6.995,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:27:19 horas, no lote (4) - Armário � Armário com 12 portas

medindo aproximadamente 1,85 m de altura x 95 cm de largura x 45 cm de profundidade,

estrutura em aço carbono, tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó

com camada mínima de 70 micras. As laterais e divisórias deverá conter: 02 laterais, 01

fundo, 02 divisórias, 02 tampos (superior e inferior), 03 bandejas de separação de

compartimentos e 12 portas confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço

interno (esquadro) fixado nas laterais e rodapé dobrado em forma de ´u´ confeccionados em

chapa de aço nº 18 (1,20 mm) e 04 pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos

desníveis. cada porta deverá ter 02 dobradiças internas, perfurações de ventilação e

fechadura com duas chaves cada. área de entrada de cada porta de aproximadamente 39,5

cm de altura x 27,9 cm de largura e área interna de cada compartimento com

aproximadamente 41,5 cm de altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de profundidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/07/2018, às 09:47:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2018, às 09:47:08 horas, no lote (4) - Armário � Armário com 12 portas

medindo aproximadamente 1,85 m de altura x 95 cm de largura x 45 cm de profundidade,

estrutura em aço carbono, tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó

com camada mínima de 70 micras. As laterais e divisórias deverá conter: 02 laterais, 01

fundo, 02 divisórias, 02 tampos (superior e inferior), 03 bandejas de separação de

compartimentos e 12 portas confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço

interno (esquadro) fixado nas laterais e rodapé dobrado em forma de ´u´ confeccionados em

chapa de aço nº 18 (1,20 mm) e 04 pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos

desníveis. cada porta deverá ter 02 dobradiças internas, perfurações de ventilação e

fechadura com duas chaves cada. área de entrada de cada porta de aproximadamente 39,5

cm de altura x 27,9 cm de largura e área interna de cada compartimento com

aproximadamente 41,5 cm de altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de profundidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REGIONAL
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COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 11/07/2018, às 09:47:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2018, às 09:47:49 horas, no lote (4) - Armário � Armário com 12 portas

medindo aproximadamente 1,85 m de altura x 95 cm de largura x 45 cm de profundidade,

estrutura em aço carbono, tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó

com camada mínima de 70 micras. As laterais e divisórias deverá conter: 02 laterais, 01

fundo, 02 divisórias, 02 tampos (superior e inferior), 03 bandejas de separação de

compartimentos e 12 portas confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço

interno (esquadro) fixado nas laterais e rodapé dobrado em forma de ´u´ confeccionados em

chapa de aço nº 18 (1,20 mm) e 04 pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos

desníveis. cada porta deverá ter 02 dobradiças internas, perfurações de ventilação e

fechadura com duas chaves cada. área de entrada de cada porta de aproximadamente 39,5

cm de altura x 27,9 cm de largura e área interna de cada compartimento com

aproximadamente 41,5 cm de altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de profundidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:23:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:23:59 horas, no lote (4) - Armário � Armário com 12 portas

medindo aproximadamente 1,85 m de altura x 95 cm de largura x 45 cm de profundidade,

estrutura em aço carbono, tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó

com camada mínima de 70 micras. As laterais e divisórias deverá conter: 02 laterais, 01

fundo, 02 divisórias, 02 tampos (superior e inferior), 03 bandejas de separação de

compartimentos e 12 portas confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço

interno (esquadro) fixado nas laterais e rodapé dobrado em forma de ´u´ confeccionados em

chapa de aço nº 18 (1,20 mm) e 04 pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos

desníveis. cada porta deverá ter 02 dobradiças internas, perfurações de ventilação e

fechadura com duas chaves cada. área de entrada de cada porta de aproximadamente 39,5

cm de altura x 27,9 cm de largura e área interna de cada compartimento com

aproximadamente 41,5 cm de altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de profundidade. -  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. 072/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC, vencedora do certame. No dia 20/08/2018,

às 16:15:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:15:02 horas, no lote (4) - Armário � Armário com 12 portas

medindo aproximadamente 1,85 m de altura x 95 cm de largura x 45 cm de profundidade,
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estrutura em aço carbono, tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó

com camada mínima de 70 micras. As laterais e divisórias deverá conter: 02 laterais, 01

fundo, 02 divisórias, 02 tampos (superior e inferior), 03 bandejas de separação de

compartimentos e 12 portas confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço

interno (esquadro) fixado nas laterais e rodapé dobrado em forma de ´u´ confeccionados em

chapa de aço nº 18 (1,20 mm) e 04 pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos

desníveis. cada porta deverá ter 02 dobradiças internas, perfurações de ventilação e

fechadura com duas chaves cada. área de entrada de cada porta de aproximadamente 39,5

cm de altura x 27,9 cm de largura e área interna de cada compartimento com

aproximadamente 41,5 cm de altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de profundidade. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:15:02 horas, no lote (4) - Armário � Armário com 12 portas

medindo aproximadamente 1,85 m de altura x 95 cm de largura x 45 cm de profundidade,

estrutura em aço carbono, tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó

com camada mínima de 70 micras. As laterais e divisórias deverá conter: 02 laterais, 01

fundo, 02 divisórias, 02 tampos (superior e inferior), 03 bandejas de separação de

compartimentos e 12 portas confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço

interno (esquadro) fixado nas laterais e rodapé dobrado em forma de ´u´ confeccionados em

chapa de aço nº 18 (1,20 mm) e 04 pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos

desníveis. cada porta deverá ter 02 dobradiças internas, perfurações de ventilação e

fechadura com duas chaves cada. área de entrada de cada porta de aproximadamente 39,5

cm de altura x 27,9 cm de largura e área interna de cada compartimento com

aproximadamente 41,5 cm de altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de profundidade. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 4.123,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:24:43 horas, no lote (5) - Armário Vitrine � com duas portas, para

medicamentos, fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal de

3,00 mm, com 4 prateleiras de vidro fantasia de 4,00 mm de espessura. Dimensões: largura

0,65 m comprimento x 0,40 m profundidade x 1,65 m de altura. Características Adicionais:

pés protegidos com ponteiras plásticas, com fechadura cilíndrica. Pintura a ser definida,

quando da solicitação do pedido, com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12

(doze) meses a contar da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:24:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 17/08/2018, às 13:24:34 horas, no lote (5) - Armário Vitrine � com duas portas, para

medicamentos, fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal de

3,00 mm, com 4 prateleiras de vidro fantasia de 4,00 mm de espessura. Dimensões: largura

0,65 m comprimento x 0,40 m profundidade x 1,65 m de altura. Características Adicionais:

pés protegidos com ponteiras plásticas, com fechadura cilíndrica. Pintura a ser definida,

quando da solicitação do pedido, com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12

(doze) meses a contar da data de entrega. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa MBR FERNANDES ? EPP, vencedora do certame. No dia

20/08/2018, às 16:14:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:14:55 horas, no lote (5) - Armário Vitrine � com duas portas, para

medicamentos, fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal de

3,00 mm, com 4 prateleiras de vidro fantasia de 4,00 mm de espessura. Dimensões: largura

0,65 m comprimento x 0,40 m profundidade x 1,65 m de altura. Características Adicionais:

pés protegidos com ponteiras plásticas, com fechadura cilíndrica. Pintura a ser definida,

quando da solicitação do pedido, com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12

(doze) meses a contar da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do

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 20/08/2018, às 16:14:55 horas, no lote (5) - Armário Vitrine � com duas portas, para

medicamentos, fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal de

3,00 mm, com 4 prateleiras de vidro fantasia de 4,00 mm de espessura. Dimensões: largura

0,65 m comprimento x 0,40 m profundidade x 1,65 m de altura. Características Adicionais:

pés protegidos com ponteiras plásticas, com fechadura cilíndrica. Pintura a ser definida,

quando da solicitação do pedido, com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12

(doze) meses a contar da data de entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 25.900,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:37:32 horas, no lote (6) - Arquivo 4 gavetas em Aço � Quantidade

de gavetas: 4, Chapa: 26 / 0,45 mm, Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70, Puxador:

20/08/2018 Página 27 de 63



Tipo Alça (cinza), Portas etiquetas, Deslizamento: Rolamento, Capacidade de Peso por

gaveta: 15 kg, Pintura: Epóxi Pó. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/08/2018, às 13:25:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:25:01 horas, no lote (6) - Arquivo 4 gavetas em Aço � Quantidade

de gavetas: 4, Chapa: 26 / 0,45 mm, Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70, Puxador:

Tipo Alça (cinza), Portas etiquetas, Deslizamento: Rolamento, Capacidade de Peso por

gaveta: 15 kg, Pintura: Epóxi Pó. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:14:49 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:14:49 horas, no lote (6) - Arquivo 4 gavetas em Aço � Quantidade

de gavetas: 4, Chapa: 26 / 0,45 mm, Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70, Puxador:

Tipo Alça (cinza), Portas etiquetas, Deslizamento: Rolamento, Capacidade de Peso por

gaveta: 15 kg, Pintura: Epóxi Pó. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:14:49 horas, no lote (6) - Arquivo 4 gavetas em Aço � Quantidade

de gavetas: 4, Chapa: 26 / 0,45 mm, Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70, Puxador:

Tipo Alça (cinza), Portas etiquetas, Deslizamento: Rolamento, Capacidade de Peso por

gaveta: 15 kg, Pintura: Epóxi Pó. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 3.319,96.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:28:58 horas, no lote (7) - Autoclave 21 litros � Autoclave

horizontal digital 21 litros, câmera interna em aço inoxidável. Esterilização vapor saturado,

despressurização automática, ciclo de secagem de porta fechada e desligamento

automático, vedação da porta em silicone, resistente a variação temperatura e pressão.

Bandejas em alumínio ou aço perfuradas e removíveis, copo graduado dosador. Gabinete

em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi. O equipamento

deverá possuir as seguintes características: 01 autoclave horizontal, 01 cabo de energia, 02
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bandejas de alumínio ou aço, 01 copo medidor de plástico, 01 haste de despressurização,

01 manual de instruções. Dimensões da câmara: 25,2 X 42,1 cm (diâmetro x comprimento),

Dimensões da autoclave: 33 x 40 x 59,5 cm (altura x largura x comprimento). O equipamento

deverá possuir sistema de segurança que ofereçam proteção contra imprevistos, chave

liga/desliga, Alimentação 110 V. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/08/2018, às 13:25:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:25:18 horas, no lote (7) - Autoclave 21 litros � Autoclave

horizontal digital 21 litros, câmera interna em aço inoxidável. Esterilização vapor saturado,

despressurização automática, ciclo de secagem de porta fechada e desligamento

automático, vedação da porta em silicone, resistente a variação temperatura e pressão.

Bandejas em alumínio ou aço perfuradas e removíveis, copo graduado dosador. Gabinete

em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi. O equipamento

deverá possuir as seguintes características: 01 autoclave horizontal, 01 cabo de energia, 02

bandejas de alumínio ou aço, 01 copo medidor de plástico, 01 haste de despressurização,

01 manual de instruções. Dimensões da câmara: 25,2 X 42,1 cm (diâmetro x comprimento),

Dimensões da autoclave: 33 x 40 x 59,5 cm (altura x largura x comprimento). O equipamento

deverá possuir sistema de segurança que ofereçam proteção contra imprevistos, chave

liga/desliga, Alimentação 110 V. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos 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 20/08/2018, às 16:14:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:14:42 horas, no lote (7) - Autoclave 21 litros � Autoclave

horizontal digital 21 litros, câmera interna em aço inoxidável. Esterilização vapor saturado,

despressurização automática, ciclo de secagem de porta fechada e desligamento

automático, vedação da porta em silicone, resistente a variação temperatura e pressão.

Bandejas em alumínio ou aço perfuradas e removíveis, copo graduado dosador. Gabinete

em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi. O equipamento

deverá possuir as seguintes características: 01 autoclave horizontal, 01 cabo de energia, 02

bandejas de alumínio ou aço, 01 copo medidor de plástico, 01 haste de despressurização,

01 manual de instruções. Dimensões da câmara: 25,2 X 42,1 cm (diâmetro x comprimento),

Dimensões da autoclave: 33 x 40 x 59,5 cm (altura x largura x comprimento). O equipamento

deverá possuir sistema de segurança que ofereçam proteção contra imprevistos, chave

liga/desliga, Alimentação 110 V. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do Edital;Considerando o
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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 20/08/2018, às 16:14:42 horas, no lote (7) - Autoclave 21 litros � Autoclave

horizontal digital 21 litros, câmera interna em aço inoxidável. Esterilização vapor saturado,

despressurização automática, ciclo de secagem de porta fechada e desligamento

automático, vedação da porta em silicone, resistente a variação temperatura e pressão.

Bandejas em alumínio ou aço perfuradas e removíveis, copo graduado dosador. Gabinete

em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi. O equipamento

deverá possuir as seguintes características: 01 autoclave horizontal, 01 cabo de energia, 02

bandejas de alumínio ou aço, 01 copo medidor de plástico, 01 haste de despressurização,

01 manual de instruções. Dimensões da câmara: 25,2 X 42,1 cm (diâmetro x comprimento),

Dimensões da autoclave: 33 x 40 x 59,5 cm (altura x largura x comprimento). O equipamento

deverá possuir sistema de segurança que ofereçam proteção contra imprevistos, chave

liga/desliga, Alimentação 110 V. -  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$ 2.800,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:27:04 horas, no lote (8) - Balança Antropométrica Adulto �

Balança mecânica antropométrica adulto, capacidade p/150 kg, divisões de 100 g; pesagem

mínima de 2 kg, altura 1,35 m; estrutura em chapa de aço em carbono; régua

antropométrica c/escala de 2,00 m em alumínio; plataforma de 380x290mm; tapete em

borracha antiderrapante; pe reguláveis; régua em aço cromado; cursor em aço inoxidável;

aferida pelo INMETRO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/08/2018, às 13:25:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:25:48 horas, no lote (8) - Balança Antropométrica Adulto �

Balança mecânica antropométrica adulto, capacidade p/150 kg, divisões de 100 g; pesagem

mínima de 2 kg, altura 1,35 m; estrutura em chapa de aço em carbono; régua

antropométrica c/escala de 2,00 m em alumínio; plataforma de 380x290mm; tapete em

borracha antiderrapante; pe reguláveis; régua em aço cromado; cursor em aço inoxidável;

aferida pelo INMETRO -  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.

072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MBR

FERNANDES ? EPP, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:14:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/08/2018, às 16:14:34 horas, no lote (8) - Balança Antropométrica Adulto �

Balança mecânica antropométrica adulto, capacidade p/150 kg, divisões de 100 g; pesagem

mínima de 2 kg, altura 1,35 m; estrutura em chapa de aço em carbono; régua

antropométrica c/escala de 2,00 m em alumínio; plataforma de 380x290mm; tapete em

borracha antiderrapante; pe reguláveis; régua em aço cromado; cursor em aço inoxidável;

aferida pelo INMETRO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:14:34 horas, no lote (8) - Balança Antropométrica Adulto �

Balança mecânica antropométrica adulto, capacidade p/150 kg, divisões de 100 g; pesagem

mínima de 2 kg, altura 1,35 m; estrutura em chapa de aço em carbono; régua

antropométrica c/escala de 2,00 m em alumínio; plataforma de 380x290mm; tapete em

borracha antiderrapante; pe reguláveis; régua em aço cromado; cursor em aço inoxidável;

aferida pelo INMETRO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 2.779,98.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:39:05 horas, no lote (9) - Balança Antropométrica Infantil � Modo

de Operação digital Capacidade de até 30 kg, fração de 05 gramas, concha (prato)

anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara automático, bivolt automático.

Capacidade mínima: 250 gr. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/08/2018, às 13:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:26:02 horas, no lote (9) - Balança Antropométrica Infantil � Modo

de Operação digital Capacidade de até 30 kg, fração de 05 gramas, concha (prato)

anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara automático, bivolt automático.

Capacidade mínima: 250 gr. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa MBR FERNANDES - EPP, vencedora do certame. No dia

20/08/2018, às 16:14:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:14:26 horas, no lote (9) - Balança Antropométrica Infantil � Modo

de Operação digital Capacidade de até 30 kg, fração de 05 gramas, concha (prato)

20/08/2018 Página 31 de 63



anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara automático, bivolt automático.

Capacidade mínima: 250 gr. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:14:26 horas, no lote (9) - Balança Antropométrica Infantil � Modo

de Operação digital Capacidade de até 30 kg, fração de 05 gramas, concha (prato)

anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara automático, bivolt automático.

Capacidade mínima: 250 gr. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 649,99.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:47:30 horas, no lote (10) - Balde a Pedal � Balde com pedal e

tampa. Construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Indicados para áreas

internas e externas laboratoriais, hospitalares. Tampa com sistema de abertura e

fechamento através de pedal promove a vedação do coletor evitando a dispersão de odores

e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Descrição: comprimento x

largura: 32x42 cm altura: 48 cm peso: 1,900 kg capacidade: 30 litros. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:26:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:26:20 horas, no lote (10) - Balde a Pedal � Balde com pedal e

tampa. Construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Indicados para áreas

internas e externas laboratoriais, hospitalares. Tampa com sistema de abertura e

fechamento através de pedal promove a vedação do coletor evitando a dispersão de odores

e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Descrição: comprimento x

largura: 32x42 cm altura: 48 cm peso: 1,900 kg capacidade: 30 litros. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:14:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:14:15 horas, no lote (10) - Balde a Pedal � Balde com pedal e

tampa. Construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Indicados para áreas

internas e externas laboratoriais, hospitalares. Tampa com sistema de abertura e
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fechamento através de pedal promove a vedação do coletor evitando a dispersão de odores

e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Descrição: comprimento x

largura: 32x42 cm altura: 48 cm peso: 1,900 kg capacidade: 30 litros. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:14:15 horas, no lote (10) - Balde a Pedal � Balde com pedal e

tampa. Construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Indicados para áreas

internas e externas laboratoriais, hospitalares. Tampa com sistema de abertura e

fechamento através de pedal promove a vedação do coletor evitando a dispersão de odores

e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Descrição: comprimento x

largura: 32x42 cm altura: 48 cm peso: 1,900 kg capacidade: 30 litros. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 3.725,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:07:59 horas, no lote (11) - Banqueta Alta � Banqueta para uso

em Laboratórios, confeccionado em estrutura metálica tubular, com reforços laterais entre as

pernas, 04 pés com apoio, acento redondo inteiriço sem encosto. Nas partes metálicas deve

ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Os pontos de

solda não devem apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Garantia de

no mínimo 02 anos contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:30:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:30:05 horas, no lote (11) - Banqueta Alta � Banqueta para uso

em Laboratórios, confeccionado em estrutura metálica tubular, com reforços laterais entre as

pernas, 04 pés com apoio, acento redondo inteiriço sem encosto. Nas partes metálicas deve

ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Os pontos de

solda não devem apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Garantia de

no mínimo 02 anos contra defeitos de fabricação. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que

os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa MBR FERNANDES ? EPP, vencedora do certame. No dia

20/08/2018, às 16:18:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/08/2018, às 16:18:09 horas, no lote (11) - Banqueta Alta � Banqueta para uso

em Laboratórios, confeccionado em estrutura metálica tubular, com reforços laterais entre as

pernas, 04 pés com apoio, acento redondo inteiriço sem encosto. Nas partes metálicas deve

ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Os pontos de

solda não devem apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Garantia de

no mínimo 02 anos contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do

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 20/08/2018, às 16:18:09 horas, no lote (11) - Banqueta Alta � Banqueta para uso

em Laboratórios, confeccionado em estrutura metálica tubular, com reforços laterais entre as

pernas, 04 pés com apoio, acento redondo inteiriço sem encosto. Nas partes metálicas deve

ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Os pontos de

solda não devem apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Garantia de

no mínimo 02 anos contra defeitos de fabricação. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$

1.949,94.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:56:28 horas, no lote (12) - Bebedouro/ Purificador Refrigerado �

Bebedouro com reservatório, duas torneiras, para garrafão de 20 litros, aço inoxidável,

vertical elétrio, duas torneiras totalmente desmontáveis para facilitar a higienização,

diferenciadas por cor, sendo uma para água natural e outra para água refrigerada;

Compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás R134a (que não agride a

camada de ozônio), gabinete em resina poliéster reforçada sem emendas. Reservatório:

Fabricado em resina poliéster fundida ou similar, sem emendas; Refrigeração: Unidade

composta por condensador, micro ventilador e compressor. Controle de temperatura:

Termostato com sete posições possibilita controle total para uma água na temperatura

variando entre 2 e 18º C; Consumo de energia classe A. Selo INMETRO Voltagem: 110 V

Garantia: 12 meses -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às

13:30:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:30:50 horas, no lote (12) - Bebedouro/ Purificador Refrigerado �

Bebedouro com reservatório, duas torneiras, para garrafão de 20 litros, aço inoxidável,

vertical elétrio, duas torneiras totalmente desmontáveis para facilitar a higienização,

diferenciadas por cor, sendo uma para água natural e outra para água refrigerada;

Compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás R134a (que não agride a
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camada de ozônio), gabinete em resina poliéster reforçada sem emendas. Reservatório:

Fabricado em resina poliéster fundida ou similar, sem emendas; Refrigeração: Unidade

composta por condensador, micro ventilador e compressor. Controle de temperatura:

Termostato com sete posições possibilita controle total para uma água na temperatura

variando entre 2 e 18º C; Consumo de energia classe A. Selo INMETRO Voltagem: 110 V

Garantia: 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.

072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC, vencedora do

certame. No dia 20/08/2018, às 16:17:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:17:23 horas, no lote (12) - Bebedouro/ Purificador Refrigerado �

Bebedouro com reservatório, duas torneiras, para garrafão de 20 litros, aço inoxidável,

vertical elétrio, duas torneiras totalmente desmontáveis para facilitar a higienização,

diferenciadas por cor, sendo uma para água natural e outra para água refrigerada;

Compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás R134a (que não agride a

camada de ozônio), gabinete em resina poliéster reforçada sem emendas. Reservatório:

Fabricado em resina poliéster fundida ou similar, sem emendas; Refrigeração: Unidade

composta por condensador, micro ventilador e compressor. Controle de temperatura:

Termostato com sete posições possibilita controle total para uma água na temperatura

variando entre 2 e 18º C; Consumo de energia classe A. Selo INMETRO Voltagem: 110 V

Garantia: 12 meses -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:17:23 horas, no lote (12) - Bebedouro/ Purificador Refrigerado �

Bebedouro com reservatório, duas torneiras, para garrafão de 20 litros, aço inoxidável,

vertical elétrio, duas torneiras totalmente desmontáveis para facilitar a higienização,

diferenciadas por cor, sendo uma para água natural e outra para água refrigerada;

Compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás R134a (que não agride a

camada de ozônio), gabinete em resina poliéster reforçada sem emendas. Reservatório:

Fabricado em resina poliéster fundida ou similar, sem emendas; Refrigeração: Unidade

composta por condensador, micro ventilador e compressor. Controle de temperatura:

Termostato com sete posições possibilita controle total para uma água na temperatura

variando entre 2 e 18º C; Consumo de energia classe A. Selo INMETRO Voltagem: 110 V
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Garantia: 12 meses -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

com o valor R$ 1.999,88.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:05:12 horas, no lote (13) - Biombo � Biombo hospitalar, material

aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável,

altura 1,80 cm, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio ponteiras

giratórias, tecido reforçado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/08/2018, às 13:30:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:30:23 horas, no lote (13) - Biombo � Biombo hospitalar, material

aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável,

altura 1,80 cm, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio ponteiras

giratórias, tecido reforçado. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa MBR FERNANDES - EPP, vencedora do certame. No dia

20/08/2018, às 16:17:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:17:16 horas, no lote (13) - Biombo � Biombo hospitalar, material

aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável,

altura 1,80 cm, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio ponteiras

giratórias, tecido reforçado. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:17:16 horas, no lote (13) - Biombo � Biombo hospitalar, material

aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável,

altura 1,80 cm, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio ponteiras

giratórias, tecido reforçado. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 829,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:04:46 horas, no lote (14) - Cadeira para Coleta de Exame �

Material de confecção = aço / ferro pintado braçadeira = regulável  com assento estofado e

apoio para o braço com regulagem de altura, inclinação do encosto manual, grade porta
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mostras; cabeceira removível e braços especiais para coleta de sangue; pintura eletrostática

a pó de alto-brilho, compatível com álcool para assepsia; estofamento em espuma

densidade 33 com revestimento em PVC laminado sem costuras, na cor verde cítrico -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:31:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:31:17 horas, no lote (14) - Cadeira para Coleta de Exame �

Material de confecção = aço / ferro pintado braçadeira = regulável  com assento estofado e

apoio para o braço com regulagem de altura, inclinação do encosto manual, grade porta

mostras; cabeceira removível e braços especiais para coleta de sangue; pintura eletrostática

a pó de alto-brilho, compatível com álcool para assepsia; estofamento em espuma

densidade 33 com revestimento em PVC laminado sem costuras, na cor verde cítrico -  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. 072/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa STRAFER PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às

16:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:17:09 horas, no lote (14) - Cadeira para Coleta de Exame �

Material de confecção = aço / ferro pintado braçadeira = regulável  com assento estofado e

apoio para o braço com regulagem de altura, inclinação do encosto manual, grade porta

mostras; cabeceira removível e braços especiais para coleta de sangue; pintura eletrostática

a pó de alto-brilho, compatível com álcool para assepsia; estofamento em espuma

densidade 33 com revestimento em PVC laminado sem costuras, na cor verde cítrico -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:17:09 horas, no lote (14) - Cadeira para Coleta de Exame �

Material de confecção = aço / ferro pintado braçadeira = regulável  com assento estofado e

apoio para o braço com regulagem de altura, inclinação do encosto manual, grade porta

mostras; cabeceira removível e braços especiais para coleta de sangue; pintura eletrostática

a pó de alto-brilho, compatível com álcool para assepsia; estofamento em espuma

densidade 33 com revestimento em PVC laminado sem costuras, na cor verde cítrico -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STRAFER
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PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP com o valor R$ 525,24.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:04:26 horas, no lote (15) - Cadeira Diretor Base Giratória com

Braço � Assento Regulável, Braços Fixos Rodízios, Ecologicamente correto, Largura (aberto)

46 cm. Altura (aberto) 101 cm. Profundidade (aberto) 46 cm. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:31:35 horas, no lote (15) - Cadeira Diretor Base Giratória com

Braço � Assento Regulável, Braços Fixos Rodízios, Ecologicamente correto, Largura (aberto)

46 cm. Altura (aberto) 101 cm. Profundidade (aberto) 46 cm. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:17:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:17:03 horas, no lote (15) - Cadeira Diretor Base Giratória com

Braço � Assento Regulável, Braços Fixos Rodízios, Ecologicamente correto, Largura (aberto)

46 cm. Altura (aberto) 101 cm. Profundidade (aberto) 46 cm. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1

do 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 20/08/2018, às 16:17:03 horas, no lote (15) - Cadeira Diretor Base Giratória com

Braço � Assento Regulável, Braços Fixos Rodízios, Ecologicamente correto, Largura (aberto)

46 cm. Altura (aberto) 101 cm. Profundidade (aberto) 46 cm. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 4.000,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 10:56:14 horas, no lote (16) - Cadeira Fixa � Cadeira fixa assento e

encosto em pp na cor preta estrutura em aço pintura epóxi-pó na cor preta, Assento: 470 X

400 mm (L x P) Encosto: 465 x 320 mm (Larg x Alt) -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:32:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:32:02 horas, no lote (16) - Cadeira Fixa � Cadeira fixa assento e
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encosto em pp na cor preta estrutura em aço pintura epóxi-pó na cor preta, Assento: 470 X

400 mm (L x P) Encosto: 465 x 320 mm (Larg x Alt) -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que

os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, vencedora do

certame. No dia 20/08/2018, às 16:16:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:16:56 horas, no lote (16) - Cadeira Fixa � Cadeira fixa assento e

encosto em pp na cor preta estrutura em aço pintura epóxi-pó na cor preta, Assento: 470 X

400 mm (L x P) Encosto: 465 x 320 mm (Larg x Alt) -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do

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 20/08/2018, às 16:16:56 horas, no lote (16) - Cadeira Fixa � Cadeira fixa assento e

encosto em pp na cor preta estrutura em aço pintura epóxi-pó na cor preta, Assento: 470 X

400 mm (L x P) Encosto: 465 x 320 mm (Larg x Alt) -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS

LTDA com o valor R$ 2.998,95.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:15:59 horas, no lote (17) - Cadeira Otorrinológica � Movimento

elétrico encosto regulável apoio cabeça regulável movimentos laterais livres acionamento da

resistência comando lateral -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/08/2018, às 13:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:32:26 horas, no lote (17) - Cadeira Otorrinológica � Movimento

elétrico encosto regulável apoio cabeça regulável movimentos laterais livres acionamento da

resistência comando lateral -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa MBR FERNANDES - EPP, vencedora do certame. No dia

20/08/2018, às 16:16:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/08/2018, às 16:16:48 horas, no lote (17) - Cadeira Otorrinológica � Movimento

elétrico encosto regulável apoio cabeça regulável movimentos laterais livres acionamento da

resistência comando lateral -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:16:48 horas, no lote (17) - Cadeira Otorrinológica � Movimento

elétrico encosto regulável apoio cabeça regulável movimentos laterais livres acionamento da

resistência comando lateral -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 5.979,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:23:58 horas, no lote (18) - Carro de Emergência � Confecção

estrutura/tampo: aço-carbono pintado / aço-carbono pintado; suporte para desfibrilador;

suporte de soro; gavetas: de 04 a 06; suporte para cilindro; tábua de massagem; régua de

tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 17/08/2018, às 13:32:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:32:47 horas, no lote (18) - Carro de Emergência � Confecção

estrutura/tampo: aço-carbono pintado / aço-carbono pintado; suporte para desfibrilador;

suporte de soro; gavetas: de 04 a 06; suporte para cilindro; tábua de massagem; régua de

tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa MBR FERNANDES - EPP, vencedora do certame. No dia

20/08/2018, às 16:16:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:16:35 horas, no lote (18) - Carro de Emergência � Confecção

estrutura/tampo: aço-carbono pintado / aço-carbono pintado; suporte para desfibrilador;

suporte de soro; gavetas: de 04 a 06; suporte para cilindro; tábua de massagem; régua de

tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do

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 20/08/2018, às 16:16:35 horas, no lote (18) - Carro de Emergência � Confecção

estrutura/tampo: aço-carbono pintado / aço-carbono pintado; suporte para desfibrilador;

suporte de soro; gavetas: de 04 a 06; suporte para cilindro; tábua de massagem; régua de

tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 4.379,98.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:22:00 horas, no lote (19) - Centrífuga Laboratorial � Centrífuga

elétrica laboratorial para tubos, digital e programável para interrupção automática do ciclo,

rotação 500 a 5000 rpm, características adicionais: Capacidade mínima de 16 tubos de até

15ml e sistema controle microprocessado, tipo bancada, material estrutura interna aço

inoxidável. Alimentação 120 V ou bivolt. Registro no Ministério da Saúde, Certificado de

Boas Práticas de Fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao equipamento -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/07/2018, às 12:57:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/07/2018, às 12:57:53 horas, no lote (19) - Centrífuga Laboratorial � Centrífuga

elétrica laboratorial para tubos, digital e programável para interrupção automática do ciclo,

rotação 500 a 5000 rpm, características adicionais: Capacidade mínima de 16 tubos de até

15ml e sistema controle microprocessado, tipo bancada, material estrutura interna aço

inoxidável. Alimentação 120 V ou bivolt. Registro no Ministério da Saúde, Certificado de

Boas Práticas de Fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao equipamento -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MBR FERNANDES -

EPP. No dia 17/07/2018, às 16:47:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:47:32 horas, no lote (19) - Centrífuga Laboratorial � Centrífuga

elétrica laboratorial para tubos, digital e programável para interrupção automática do ciclo,

rotação 500 a 5000 rpm, características adicionais: Capacidade mínima de 16 tubos de até

15ml e sistema controle microprocessado, tipo bancada, material estrutura interna aço

inoxidável. Alimentação 120 V ou bivolt. Registro no Ministério da Saúde, Certificado de

Boas Práticas de Fabricação que atenda as normas vigentes e pertinentes ao equipamento -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: JOSE AUGUSTO

RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME. No dia 19/07/2018, às 10:10:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (19) - Centrífuga Laboratorial � Centrífuga elétrica laboratorial para tubos, digital e

programável para interrupção automática do ciclo, rotação 500 a 5000 rpm, características
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adicionais: Capacidade mínima de 16 tubos de até 15ml e sistema controle

microprocessado, tipo bancada, material estrutura interna aço inoxidável. Alimentação 120 V

ou bivolt. Registro no Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação que

atenda as normas vigentes e pertinentes ao equipamento - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:05:29 horas, no lote (20) - Colposcópio � Tipo binocular, alta

resolução, ocular fixa e ajustável l, tipo filtro luz verde removível, capacidade aumento em

até 17 vezes, tensão alimentação 110/220 V, tipo lâmpada luz fria ou halógena 0 a 150w,

características adicionais: pedestais com rodízio, altura regulável 85 a 120 cm, tipo

regulagem filtro regulável, campo 18 mm, micro-enfoque, distância focal 300 mm, acessórios

cabo fibra ótica, capa proteção, rodízio em ´y´. Registro na ANVISA. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:33:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:33:17 horas, no lote (20) - Colposcópio � Tipo binocular, alta

resolução, ocular fixa e ajustável l, tipo filtro luz verde removível, capacidade aumento em

até 17 vezes, tensão alimentação 110/220 V, tipo lâmpada luz fria ou halógena 0 a 150w,

características adicionais: pedestais com rodízio, altura regulável 85 a 120 cm, tipo

regulagem filtro regulável, campo 18 mm, micro-enfoque, distância focal 300 mm, acessórios

cabo fibra ótica, capa proteção, rodízio em ´y´. Registro na ANVISA. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta; Declaramos a empresa MBR FERNANDES - EPP, vencedora do certame. No

dia 20/08/2018, às 16:16:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:16:28 horas, no lote (20) - Colposcópio � Tipo binocular, alta

resolução, ocular fixa e ajustável l, tipo filtro luz verde removível, capacidade aumento em

até 17 vezes, tensão alimentação 110/220 V, tipo lâmpada luz fria ou halógena 0 a 150w,

características adicionais: pedestais com rodízio, altura regulável 85 a 120 cm, tipo

regulagem filtro regulável, campo 18 mm, micro-enfoque, distância focal 300 mm, acessórios

cabo fibra ótica, capa proteção, rodízio em ´y´. Registro na ANVISA. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:16:28 horas, no lote (20) - Colposcópio � Tipo binocular, alta

resolução, ocular fixa e ajustável l, tipo filtro luz verde removível, capacidade aumento em

até 17 vezes, tensão alimentação 110/220 V, tipo lâmpada luz fria ou halógena 0 a 150w,

características adicionais: pedestais com rodízio, altura regulável 85 a 120 cm, tipo

regulagem filtro regulável, campo 18 mm, micro-enfoque, distância focal 300 mm, acessórios

cabo fibra ótica, capa proteção, rodízio em ´y´. Registro na ANVISA. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com

o valor R$ 14.500,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:26:22 horas, no lote (21) - Eletrocardiógrafo � Número de canais:

12,  software para exame em computador, acessório(s): 1 cabo ecg. modelo digital, tipo

portátil, voltagem 110/220, funções ajuste, sensibilidade, 5,10 e 20 mm, tipo registro, 12

derivações simultâneas, velocidade, registro12,5;25 e 50 mm, características adicionais,

saída serial, interface computador, acessórios, bateria interna recarregável, tipo impressora,

impressora térmica, manual e automática. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 17/08/2018, às 13:36:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:36:24 horas, no lote (21) - Eletrocardiógrafo � Número de canais:

12,  software para exame em computador, acessório(s): 1 cabo ecg. modelo digital, tipo

portátil, voltagem 110/220, funções ajuste, sensibilidade, 5,10 e 20 mm, tipo registro, 12

derivações simultâneas, velocidade, registro12,5;25 e 50 mm, características adicionais,

saída serial, interface computador, acessórios, bateria interna recarregável, tipo impressora,

impressora térmica, manual e automática. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos 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 20/08/2018, às 16:18:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:18:36 horas, no lote (21) - Eletrocardiógrafo � Número de canais:

12,  software para exame em computador, acessório(s): 1 cabo ecg. modelo digital, tipo

portátil, voltagem 110/220, funções ajuste, sensibilidade, 5,10 e 20 mm, tipo registro, 12

derivações simultâneas, velocidade, registro12,5;25 e 50 mm, características adicionais,

saída serial, interface computador, acessórios, bateria interna recarregável, tipo impressora,

impressora térmica, manual e automática. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do

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 20/08/2018, às 16:18:36 horas, no lote (21) - Eletrocardiógrafo � Número de canais:

12,  software para exame em computador, acessório(s): 1 cabo ecg. modelo digital, tipo

portátil, voltagem 110/220, funções ajuste, sensibilidade, 5,10 e 20 mm, tipo registro, 12

derivações simultâneas, velocidade, registro12,5;25 e 50 mm, características adicionais,

saída serial, interface computador, acessórios, bateria interna recarregável, tipo impressora,

impressora térmica, manual e automática. -  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$ 22.000,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:18:09 horas, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de

confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39,

Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/07/2018, às 13:02:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/07/2018, às 13:02:10 horas, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de

confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39,

Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: STRAFER

PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP. No dia 17/07/2018, às 16:50:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:50:33 horas, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de

confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39,

Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência -

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 18/07/2018, às 12:54:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 12:54:22 horas, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de

confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39,

Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
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coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 20/07/2018, às 13:05:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/07/2018, às 13:05:04 horas, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de

confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39,

Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MBR FERNANDES -

EPP. No dia 25/07/2018, às 09:39:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/07/2018, às 09:39:23 horas, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de

confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39,

Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: VIA LUMENS AUDIO

VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP. No dia 26/07/2018, às 11:20:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:20:28 horas, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de

confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39,

Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência -

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 26/07/2018, às 11:21:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (22) - Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas

Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em

aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:40:34 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Adulto � Material

de confecção tecido em algodão braçadeira/ fecho velcro. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:36:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:36:37 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Adulto � Material

de confecção tecido em algodão braçadeira/ fecho velcro. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das
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exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 6.1; Que os Pareceres Técnicos 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 20/08/2018, às 16:18:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:18:55 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Adulto � Material

de confecção tecido em algodão braçadeira/ fecho velcro. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1

do 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 20/08/2018, às 16:18:55 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Adulto � Material

de confecção tecido em algodão braçadeira/ fecho velcro. -  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$ 152,25.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:32:38 horas, no lote (24) - Foco Cirúrgico de Solo Móvel � Foco

de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada

e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura

variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal

com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:36:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:36:48 horas, no lote (24) - Foco Cirúrgico de Solo Móvel � Foco

de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada

e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura

variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal

com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. -  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. 072/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos 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 20/08/2018, às

16:19:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/08/2018, às 16:19:10 horas, no lote (24) - Foco Cirúrgico de Solo Móvel � Foco

de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada

e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura

variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal

com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:19:10 horas, no lote (24) - Foco Cirúrgico de Solo Móvel � Foco

de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada

e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura

variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal

com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. -  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$ 456,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:48:34 horas, no lote (25) - Homogeneizador � Homogeneizador

de sangue para hematomologia, com presilha de fibra de nylon, para no mínimo 30 tubos.

Sistema de presilha que permite uso de tubos de ensaio tipo vacutainer, com controle de

velocidade; haste em alumínio. Presilhas de fibra de nylon resistente que não danifica a

etiqueta do código de barra nos tubos. Capacidade mínima de 30 tubos tipo vacutainer,

garantia mínima de 01 ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/07/2018, às 14:00:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/07/2018, às 14:00:31 horas, no lote (25) - Homogeneizador � Homogeneizador

de sangue para hematomologia, com presilha de fibra de nylon, para no mínimo 30 tubos.

Sistema de presilha que permite uso de tubos de ensaio tipo vacutainer, com controle de

velocidade; haste em alumínio. Presilhas de fibra de nylon resistente que não danifica a

etiqueta do código de barra nos tubos. Capacidade mínima de 30 tubos tipo vacutainer,

garantia mínima de 01 ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: NEW QUIMICA LTDA EPP. No dia 14/08/2018, às 10:15:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (25) - Homogeneizador � Homogeneizador de sangue para hematomologia, com
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presilha de fibra de nylon, para no mínimo 30 tubos. Sistema de presilha que permite uso de

tubos de ensaio tipo vacutainer, com controle de velocidade; haste em alumínio. Presilhas

de fibra de nylon resistente que não danifica a etiqueta do código de barra nos tubos.

Capacidade mínima de 30 tubos tipo vacutainer, garantia mínima de 01 ano. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:31:56 horas, no lote (26) - Impressora Laser (Comum) - Padrão

de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM;

Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso

Automático; Garantia mínima de 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/07/2018, às 16:07:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 16:07:06 horas, no lote (26) - Impressora Laser (Comum) - Padrão

de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM;

Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso

Automático; 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: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC. No dia 17/08/2018, às 13:37:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:37:20 horas, no lote (26) - Impressora Laser (Comum) - Padrão

de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM;

Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso

Automático; 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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP,

vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:19:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:19:28 horas, no lote (26) - Impressora Laser (Comum) - Padrão

de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM;

Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso

Automático; 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 inciso 11.1 do

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
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no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 20/08/2018, às 16:19:28 horas, no lote (26) - Impressora Laser (Comum) - Padrão

de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM;

Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso

Automático; Garantia mínima de 12 meses. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-

EPP com o valor R$ 6.399,96.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:24:59 horas, no lote (27) - Lavadora de Pipeta � Ideal para

lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação,

Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC;

Depósito para solução de limpeza (02 peças); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a

serem lavadas (01 peça); Depósito sifão lavador (01 peça); Capacidade: 150 pipetas de 10

ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:37:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:37:49 horas, no lote (27) - Lavadora de Pipeta � Ideal para

lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação,

Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC;

Depósito para solução de limpeza (02 peças); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a

serem lavadas (01 peça); Depósito sifão lavador (01 peça); Capacidade: 150 pipetas de 10

ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm. -  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. 072/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MBR FERNANDES ?

EPP, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:19:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:19:47 horas, no lote (27) - Lavadora de Pipeta � Ideal para

lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação,

Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC;

Depósito para solução de limpeza (02 peças); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a

serem lavadas (01 peça); Depósito sifão lavador (01 peça); Capacidade: 150 pipetas de 10

ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto
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no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:19:47 horas, no lote (27) - Lavadora de Pipeta � Ideal para

lavagem de grande número de pipetas em laboratórios, Farmácias de Manipulação,

Indústrias, Centros de Pesquisas, Universidades, etc; Fabricado totalmente em PVC;

Depósito para solução de limpeza (02 peças); Cesto perfurado para acomodar as pipetas a

serem lavadas (01 peça); Depósito sifão lavador (01 peça); Capacidade: 150 pipetas de 10

ml ou 250 pipetas de 5 ml; Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES -

EPP com o valor R$ 1.460,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:36:00 horas, no lote (28) - Longarina � Assento/ encosto

polipropileno número de assentos 03 lugares. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:38:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:38:02 horas, no lote (28) - Longarina � Assento/ encosto

polipropileno número de assentos 03 lugares. -  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. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que

os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa MBR FERNANDES - EPP, vencedora do certame. No dia

20/08/2018, às 16:20:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:20:04 horas, no lote (28) - Longarina � Assento/ encosto

polipropileno número de assentos 03 lugares. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do

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 20/08/2018, às 16:20:04 horas, no lote (28) - Longarina � Assento/ encosto

polipropileno número de assentos 03 lugares. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 3.250,00.
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    No dia 03/07/2018, às 11:51:30 horas, no lote (29) - Mesa de Exames � Posição do leito

fixo material de confecção aço/ ferro pintado acessório(s) suporte para papel. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/07/2018, às 16:38:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 16:38:08 horas, no lote (29) - Mesa de Exames � Posição do leito

fixo material de confecção aço/ ferro pintado acessório(s) suporte para papel. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MBR FERNANDES - EPP. No dia

06/07/2018, às 09:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/07/2018, às 09:09:31 horas, no lote (29) - Mesa de Exames � Posição do leito

fixo material de confecção aço/ ferro pintado acessório(s) suporte para papel. -  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 06/07/2018, às 09:09:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/07/2018, às 09:09:59 horas, no lote (29) - Mesa de Exames � Posição do leito

fixo material de confecção aço/ ferro pintado acessório(s) suporte para papel. -  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 06/07/2018, às 09:10:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (29) - Mesa de Exames � Posição do leito fixo material de confecção aço/ ferro

pintado acessório(s) suporte para papel. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:38:38 horas, no lote (30) - Mesa Ginecológica � Material de

confecção aço / ferro pintado posição do leito móvel gabinete com portas e gavetas não

possui. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:38:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:38:20 horas, no lote (30) - Mesa Ginecológica � Material de

confecção aço / ferro pintado posição do leito móvel gabinete com portas e gavetas não

possui. -  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. 072/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer

Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MBR

FERNANDES - EPP, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:20:20 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:20:20 horas, no lote (30) - Mesa Ginecológica � Material de

confecção aço / ferro pintado posição do leito móvel gabinete com portas e gavetas não

possui. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:20:20 horas, no lote (30) - Mesa Ginecológica � Material de

confecção aço / ferro pintado posição do leito móvel gabinete com portas e gavetas não

possui. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 973,97.

 

    No dia 03/07/2018, às 12:00:47 horas, no lote (31) - Microscópio Biológico Binocular � 1600

X, COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS, BIVOLT. MOD. L-1000B-AC: - Microscópio Biológico

Binocular com objetivas acromáticas; - Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva

de 100x); - Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts/20 Watts. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:40:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:40:28 horas, no lote (31) - Microscópio Biológico Binocular � 1600

X, COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS, BIVOLT. MOD. L-1000B-AC: - Microscópio Biológico

Binocular com objetivas acromáticas; - Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva

de 100x); - Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts/20 Watts. 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. 072/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta; Declaramos a empresa OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA

LABORATORI, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:20:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:20:55 horas, no lote (31) - Microscópio Biológico Binocular � 1600

X, COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS, BIVOLT. MOD. L-1000B-AC: - Microscópio Biológico

Binocular com objetivas acromáticas; - Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva
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de 100x); - Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts/20 Watts. 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

inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:20:55 horas, no lote (31) - Microscópio Biológico Binocular � 1600

X, COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS, BIVOLT. MOD. L-1000B-AC: - Microscópio Biológico

Binocular com objetivas acromáticas; - Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva

de 100x); - Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts/20 Watts. 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 OUTSET COMERCIO E

IMPORT DE EQUIPA PARA LABORATORI com o valor R$ 6.900,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 12:04:42 horas, no lote (32) - Nebulizador Portátil � Tipo ultrassônico

número de saídas simultâneas: 01. Nebulização uso adulto e infantil, Portátil, Termostato

para proteção de superaquecimento, Proteção antibacteriana Acessórios: Copinhos para

medicamento, Mangueira, 1 (um) máscara infantil, 1(um) máscara adulto. Tensão

Alimentação Chave Seletora 110 V. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 17/08/2018, às 13:11:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (32) - Nebulizador Portátil � Tipo ultrassônico número de saídas simultâneas: 01.

Nebulização uso adulto e infantil, Portátil, Termostato para proteção de superaquecimento,

Proteção antibacteriana Acessórios: Copinhos para medicamento, Mangueira, 1 (um)

máscara infantil, 1(um) máscara adulto. Tensão Alimentação Chave Seletora 110 V. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 03/07/2018, às 11:52:55 horas, no lote (33) - Otoscópio � Composição mínimo de

05 espéculos reusáveis bateria convencional. Otoscópio, tipo clínico, modelo fibra ótica,

portátil, alimentação bateria recarregável, características adicionais lâmpada halógena, jogo

de espéculos reutilizáveis. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/08/2018, às 13:40:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:40:48 horas, no lote (33) - Otoscópio � Composição mínimo de

05 espéculos reusáveis bateria convencional. Otoscópio, tipo clínico, modelo fibra ótica,

portátil, alimentação bateria recarregável, características adicionais lâmpada halógena, jogo

de espéculos reutilizáveis. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
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motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 072/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que os

Pareceres Técnicos 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 20/08/2018, às 16:21:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:21:25 horas, no lote (33) - Otoscópio � Composição mínimo de

05 espéculos reusáveis bateria convencional. Otoscópio, tipo clínico, modelo fibra ótica,

portátil, alimentação bateria recarregável, características adicionais lâmpada halógena, jogo

de espéculos reutilizáveis. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:21:25 horas, no lote (33) - Otoscópio � Composição mínimo de

05 espéculos reusáveis bateria convencional. Otoscópio, tipo clínico, modelo fibra ótica,

portátil, alimentação bateria recarregável, características adicionais lâmpada halógena, jogo

de espéculos reutilizáveis. -  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$ 650,00.

 

    No dia 03/07/2018, às 12:08:01 horas, no lote (34) - Suporte para Soro � Suporte de soro

com rodízios; altura fixa; 4 pés pintados c/ rodas; estrutura tubular em aço redondo; pés com

rodízios giratórios de 2"; dimensões: 2,00 m altura x 0,40 m largura x 0,40 m profundidade. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2018, às 13:41:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2018, às 13:41:08 horas, no lote (34) - Suporte para Soro � Suporte de soro

com rodízios; altura fixa; 4 pés pintados c/ rodas; estrutura tubular em aço redondo; pés com

rodízios giratórios de 2"; dimensões: 2,00 m altura x 0,40 m largura x 0,40 m profundidade. -

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. 072/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer

Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MBR

FERNANDES - EPP, vencedora do certame. No dia 20/08/2018, às 16:21:18 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2018, às 16:21:18 horas, no lote (34) - Suporte para Soro � Suporte de soro

com rodízios; altura fixa; 4 pés pintados c/ rodas; estrutura tubular em aço redondo; pés com

rodízios giratórios de 2"; dimensões: 2,00 m altura x 0,40 m largura x 0,40 m profundidade. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto no inciso 11.1 do 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 20/08/2018, às 16:21:18 horas, no lote (34) - Suporte para Soro � Suporte de soro

com rodízios; altura fixa; 4 pés pintados c/ rodas; estrutura tubular em aço redondo; pés com

rodízios giratórios de 2"; dimensões: 2,00 m altura x 0,40 m largura x 0,40 m profundidade. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR

FERNANDES - EPP com o valor R$ 262,50.

 

    No dia 04/07/2018, às 16:04:45 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (1) - Antropômetro �

Destinado a tomar medidas antropométricas de pessoas; Fabricado em material rígido:

alumínio; Escala mínima de 0 a 210 cm; Elementos acopláveis, que se encaixam com

precisão: Extensor com escala numérica; Base para apoio dos pés; - Base do Segmômetro;

Escala numérica unilateral gravada em tinta resistente (em milímetros/centímetros e em

polegadas); Com mecanismo de trava que permite fixar a escala para facilitar a leitura;

Estadiômetro vertical; Estadiômetro horizontal; Funciona como Segmômetro; Funciona como

Paquímetro flexível; Funciona como Régua flexível; Garantia: 01 ano. registro junto à

ANVISA, conforme NOTA TÉCNICA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa MBR FERNANDES - EPP, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital,

pela manifestação no Sistema no dia 04/07/2018 às 09:46:45 relatando: �PEDIMOS

DESCLASSIFICAÇÃO DO LOTE 01, PELO MOTIVO QUE A EMPRESA NOS COTOU

ERRADO, NÃO ATENDENDO O DESCRITIVO PROPOSTO.

 

    No dia 04/07/2018, às 16:07:06 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (26) - Impressora Laser (Comum) - Padrão de Cor: Monocromático;

Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100

páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia

mínima de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC, com fundamento no subitem
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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 04/07/2018, às 16:38:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (29) - Mesa de Exames �

Posição do leito fixo material de confecção aço/ ferro pintado acessório(s) suporte para

papel. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MBR FERNANDES - EPP,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, e pela manifestação no Sistema no

dia 03/07/2018 às 19:02:00 relatando: �NÃO CONSEGUIMOS CHEGAR NESSE VALOR.

 

    No dia 06/07/2018, às 09:06:38 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME, no lote

(1) - Antropômetro � Destinado a tomar medidas antropométricas de pessoas; Fabricado em

material rígido: alumínio; Escala mínima de 0 a 210 cm; Elementos acopláveis, que se

encaixam com precisão: Extensor com escala numérica; Base para apoio dos pés; - Base do

Segmômetro;  Escala numérica uni lateral  gravada em t inta resistente (em

milímetros/centímetros e em polegadas); Com mecanismo de trava que permite fixar a

escala para facilitar a leitura; Estadiômetro vertical; Estadiômetro horizontal; Funciona como

Segmômetro; Funciona como Paquímetro flexível; Funciona como Régua flexível; Garantia:

01 ano. registro junto à ANVISA, conforme NOTA TÉCNICA. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA 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 indicado.

 

    No dia 06/07/2018, às 09:09:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP, no lote (29) -

Mesa de Exames � Posição do leito fixo material de confecção aço/ ferro pintado acessório(s)

suporte para papel. 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 06/07/2018, às 09:09:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, no lote (29) -

Mesa de Exames � Posição do leito fixo material de confecção aço/ ferro pintado acessório(s)
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suporte para papel. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ALFRS

INDUSTRIA DE MOVEIS 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 06/07/2018, às 09:10:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassif icou o fornecedor - DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE

EQUIPAMENTOS, no lote (29) - Mesa de Exames � Posição do leito fixo material de

confecção aço/ ferro pintado acessório(s) suporte para papel. O motivo da desclassificação

foi:  Desclassif ico a empresa DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE

EQUIPAMENTOS, 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 16/07/2018, às 12:57:53 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (19) - Centrífuga

Laboratorial � Centrífuga elétrica laboratorial para tubos, digital e programável para

interrupção automática do ciclo, rotação 500 a 5000 rpm, características adicionais:

Capacidade mínima de 16 tubos de até 15ml e sistema controle microprocessado, tipo

bancada, material estrutura interna aço inoxidável. Alimentação 120 V ou bivolt. Registro no

Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação que atenda as normas

vigentes e pertinentes ao equipamento. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

MBR FERNANDES-EPP, deste LOTE,com fulcro no item 8.2. I, 6.1 e 7.2 do

Edital,considerando o Parecer Técnico de fls.1053/1058,o qual concluiu que o produto �

ofertado não cumpre todas as exigências do Edital,especificamente no que se refere ao

Registro junto à ANVISA,haja vista que o item referente ao lote em comento,será destinado

ao uso em laboratório de análises clínicas,sendo portanto indispensável a apresentação do

Registro em questão,importante ressaltar que a solicitação desta documentação,possui

respaldo legal na lista de Produtos para a Saúde.Isto posto,considero esta aquisição inviável

por essa Administração,passando este item a figurar como INAPTO a ser adquirido.�

Salientamos ainda,que na relação atualizada no dia 27/06/18 com os Produtos não

regulados pela ANVISA,o item 24 da categoria 02 expressa que a Centrífuga é isenta,com a

exceção das indicadas para uso em laboratório clínico,assim,nos anexos do Edital,a

exigência é destacada no descrição do objeto.

 

    No dia 16/07/2018, às 13:02:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -
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desclassificou o fornecedor - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -

EPP, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas

Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em

aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.1 do Edital, considerando o Parecer

Técnico de fls. 1053 a 1058 dos autos, o qual concluiu que o produto �ofertado não cumpre

com todas as exigências do Edital, especificamente no que se refere ao material que este é

fabricado, pois o edital é incontroverso ao solicitar que seja em aço inoxidável, todavia, a

empresa apresentou objeto parcialmente em MDF. Isto posto, o item ofertado (Lote 22 �

Escada de dois degraus) passa a figurar como INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 16/07/2018, às 14:00:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - NEW QUIMICA LTDA EPP, no lote (25) - Homogeneizador �

Homogeneizador de sangue para hematomologia, com presilha de fibra de nylon, para no

mínimo 30 tubos. Sistema de presilha que permite uso de tubos de ensaio tipo vacutainer,

com controle de velocidade; haste em alumínio. Presilhas de fibra de nylon resistente que

não danifica a etiqueta do código de barra nos tubos. Capacidade mínima de 30 tubos tipo

vacutainer, garantia mínima de 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

NEW QUÍMICA LTDA,com fulcro no item 8.2. I e 6.1 do Edital,considerando o Parecer

Técnico-fls.1053/1058,o qual concluiu que o produto�ofertado não cumpre com todas as

exigências do Edital,especificamente no que se refere ao Registro junto à ANVISA,haja vista

que o item referente ao lote em comento,será destinado ao uso em laboratório de análises

clínicas,sendo portanto indispensável a apresentação do Registro em questão,importante

ressaltar que a solicitação desta documentação,possui respaldo legal na lista elaborada e

atualizada pela ANVISA.Que trata da Regularização de Produtos para a Saúde.Isto

posto,considero esta aquisição inviável por essa Administração,passando este item a figurar

como INAPTO a ser adquirido.�Salientamos,que na relação atualizada no dia 27/06 com os

Produtos não regulados pela ANVISA,o item 51 da categoria 02 expressa que o

Homogenizador é isenta,com a exceção das indicadas para sangue,assim,no Edital o objeto

é descrito:Homogeneizador de sangue.

 

    No dia 17/07/2018, às 16:47:32 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME, no lote

(19) - Centrífuga Laboratorial � Centrífuga elétrica laboratorial para tubos, digital e

programável para interrupção automática do ciclo, rotação 500 a 5000 rpm, características

adicionais: Capacidade mínima de 16 tubos de até 15ml e sistema controle

microprocessado, tipo bancada, material estrutura interna aço inoxidável. Alimentação 120 V

ou bivolt. Registro no Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação que

atenda as normas vigentes e pertinentes ao equipamento. O motivo da desclassificação foi:
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Desclassifico a empresa JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA 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 indicado.

 

    No dia 17/07/2018, às 16:50:32 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP, no lote (22) -

Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem:

41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono,

Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

Empresa DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA � EPP, 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 18/07/2018, às 12:54:21 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável.

Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura:

Fabricado em aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital, pela

manifestação no Sistema no dia 17/07/2018 às 17:25:30 relatando: �Boa Tarde Sra.

Pregoeira, devido e especificação do item está bastante confusa e por equivoco nosso em

apresentar proposta, declinamos o direito de apresentar proposta.

 

    No dia 19/07/2018, às 10:10:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - NEW QUIMICA LTDA EPP, no lote (19) - Centrífuga

Laboratorial � Centrífuga elétrica laboratorial para tubos, digital e programável para

interrupção automática do ciclo, rotação 500 a 5000 rpm, características adicionais:

Capacidade mínima de 16 tubos de até 15ml e sistema controle microprocessado, tipo

bancada, material estrutura interna aço inoxidável. Alimentação 120 V ou bivolt. Registro no

Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação que atenda as normas

vigentes e pertinentes ao equipamento. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa NEW QUIMICA 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 indicado.
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    No dia 20/07/2018, às 13:05:03 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (22) - Escada com 2

degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem: 41x41x41, Medidas

da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono, Pintura:

Eletrostática de Alta Resistência. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

MBR FERNANDES � EPP, com fundamento no item 8.2. I, e 6.1 do Edital, devido o produto

ofertado não cumprir com todas as exigências editalícias, especificamente no que se refere

ao material que este é fabricado, pois o edital é incontroverso ao solicitar que seja em aço

inoxidável, com estrutura em aço-carbono, todavia, o objeto ofertado é confeccionado com

chapa de madeira revestida com borracha antiderrapante, posicionamento este em

consonância com o Parecer Técnico de fls. 1053/1058 de caso verossimilhante.

 

    No dia 25/07/2018, às 09:39:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP,

no lote (22) - Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas

Embalagem: 41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em

aço-carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP, 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 26/07/2018, às 11:20:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, no lote (22) -

Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem:

41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono,

Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS 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 26/07/2018, às 11:21:00 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME, no lote

(22) - Escada com 2 degraus � material de confecção: aço inoxidável. Medidas Embalagem:

41x41x41, Medidas da escada: 39x39X39, Peso: 4Kg, Estrutura: Fabricado em aço-carbono,

Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME, deste LOTE, com
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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 14/08/2018, às 10:15:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (25) - Homogeneizador �

Homogeneizador de sangue para hematomologia, com presilha de fibra de nylon, para no

mínimo 30 tubos. Sistema de presilha que permite uso de tubos de ensaio tipo vacutainer,

com controle de velocidade; haste em alumínio. Presilhas de fibra de nylon resistente que

não danifica a etiqueta do código de barra nos tubos. Capacidade mínima de 30 tubos tipo

vacutainer, garantia mínima de 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

MBR FERNANDES - EPP,com fulcro no item 8.2. I e 6.1 do Edital,considerando o Parecer

Técnico-fls.1355/1356,o qual concluiu que o produto�ofertado não cumpre com todas as

exigências do Edital,especificamente no que se refere ao Registro junto à ANVISA,haja vista

que o item referente ao lote em comento,será destinado ao uso em procedimentos

hematológicos(conforme Edital),sendo portanto indispensável a apresentação deste

Registro.Importante ressaltar que a solicitação desta documentação,possui respaldo legal na

lista elaborada e atualizada pela ANVISA.Que trata da Regularização de Produtos para a

Saúde.Isto posto,considero esta aquisição inviável por essa Administração,passando este

item a figurar como INAPTO a ser adquirido.�Salientamos,que na relação atualizada no dia

27/06 com os Produtos não regulados pela ANVISA,o item 51 da categoria 02 expressa que

o Homogenizador é isenta,com a exceção das indicadas para sangue,e o Edital descreve o

objeto:Homogeneizador de sangue.

 

    No dia 17/08/2018, às 13:11:37 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME, no lote

(32) - Nebulizador Portátil � Tipo ultrassônico número de saídas simultâneas: 01. Nebulização

uso adulto e infantil, Portátil, Termostato para proteção de superaquecimento, Proteção

antibacteriana Acessórios: Copinhos para medicamento, Mangueira, 1 (um) máscara infantil,

1(um) máscara adulto. Tensão Alimentação Chave Seletora 110 V. O motivo da

desclassificação foi: Inabilito a empresa JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI �

ME,com fulcro no item 2.1 e 17.9 do Edital,considerando o Parecer Contábil n.095/2018,o

qual concluiu quanto ao �descumpriu o item 9.1.7 DECLARAÇÃO APENAS PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTO,ANEXO VI DO EDITAL,a

referida empresa encaminhou indevidamente a esta SML,junto com a sua proposta de

preços,declaração do anexo VI,afirmando que a mesma se enquadra no regime da

tributação de Microempresa,e que em análise realizada no seu Balanço Patrimonial

apresentado,constatou que sua receita bruta,é no valor de R$7.024.579,02,auferida no ano-
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calendário de 2017�.Ressaltamos que,a receita com deduções é de R$6.533.363,39,não

enquadrando assim como ME/EPP,por ser uma Pregão Exclusivo,a empresa está inapta.

 

    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

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
19.338.456/0001-94 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

14.050.075/0001-91 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

92.787.332/0001-86 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

10.335.819/0001-63 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

23.813.386/0001-56 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

11.050.321/0001-17 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP

07.590.023/0001-42 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD

04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA

59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME

15.464.751/0001-36 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP

29.084.765/0001-39 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME

21.519.870/0001-41 LILIAN CRISTINA FERREIRA COSTA BEBEDOUROS - ME

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

08.257.279/0001-03 MARCOS S BIUDES ME

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
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04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI ME

19.486.216/0001-37 NEW QUIMICA LTDA EPP

10.806.205/0001-12 OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA LABORATORI

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP

22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE

08.335.448/0001-78 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP
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