
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: 08.00467/2017)

 

     às 10:02:17 horas do dia 31/07/2018 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: 08.00467/2017 -

2018/048/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

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

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I deste Edital, as

quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de

suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - AGITADOR DE KLINE agitador mecânico, tipo orbital, ajuste mecânico, botão

controle velocidade, rotação até 250 rpm, adicional plataforma cerca de 30 x 30 cm,

componentes com presilhas em aço, temporizador até 60 min; assistências técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia; Garantia, mínima de 01

(um) ano.

Lote (2) - AUTO LENSÔMETRO � Lensômetro digital e automático capaz de realizar medidas

em todos os tipos de meio como: lentes esféricas,cilíndricas, de contato e de óculos de sol.

Deve apresentar as seguintes características:Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações

de 0,01/0,12D/0,25D;Potência c i l índr ica:  0  a +/ -  10D(com gradações de

0,01/0,12D/0,25D);Eixo cilíndrico: 0° a 180°(com gradações de 1°);Adição: 0 a +10D(com

gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Potência prismática: 0 a 10(com gradações de

0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de 546nm até 620nm;Modo do cilindro: MIX

+/-;Modo de prisma: X-Y (coordenadas ortogonais),P-B(coordenadas polares),sem display;

Detecção de lentes: simples/progressiva/automática; Visor/monitor:LCD colorido;Dados do

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/07/2018 23:40:49:188 MBR FERNANDES - EPP  R$ 8.000,00

30/07/2018 18:46:02:636 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 2.500.000,00

31/07/2018 09:23:30:563 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 7.025,00

30/07/2018 16:53:05:794 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 390.000,00
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Display:S, C, A, P, ADD e R/L;Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01

entrada USB (desejável 01 entrada LAN);Fonte 110;Assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situada em Porto Velho,Rondônia;Garantia,mínima de 01 (um) ano

Lote (3) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO � Digital, pesagem: capacidade(kg)

x divisão(g) 300x100;

display / visor: led vermelho de alto-brilho; display de peso: 5 dígitos (até 999,99); teclado: 4

teclas de fácil digitação; dimensão do indicador: C 150 mm x L 170 mm x a 70 mm; tensão:

automático, 110/220vca com tolerância de -15% a + 10% - fonte externa;

função: liga / desliga / tara / zero; dimensão da plataforma: c 50 cm x l 50 cm; altura da

coluna (com dobradiça): 120 cm; antropômetro: altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5

cm; frequência da rede elétrica: 50/60 hz; consumo máximo: 15 w; temperatura de operação:

de 0° a 40°c; tapete: antiderrapante; INMETRO: modelo aprovado pela portaria 162/04;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (4) - BANHO MARIA com circulação de água; Temperaturas aproximadas de: Ambiente

+5¨C a 120¨C com controle eletrônico microprocessado e display mostrador, bivolt cuba de

aço inox, corpo em aço revestido em material anticorrosivo, com dreno e tampa, dimensões

internas de (CxLxA) 29x37x15 aproximadamente, com estante plástica termorresistente com

capacidade para 105 tubos. Tensão 110 V, 60 Hz, monofásico, com manual das instruções

em português e com 12 meses de garantia; assistências técnicas credenciadas pelo

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/07/2018 18:35:02:115 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 34.000,00

30/07/2018 15:58:42:099 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 34.500,00

19/07/2018 15:25:14:113 M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA. EPP  R$ 79.960,00

23/07/2018 10:14:00:559 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 34.400,00

19/07/2018 11:07:12:530 W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA - E  R$ 34.500,00

30/07/2018 18:46:02:636 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22

30/07/2018 16:53:05:794 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 590.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/07/2018 09:16:48:220 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 3.383,33

26/07/2018 15:50:58:993 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 3.380,00

30/07/2018 15:58:42:099 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 3.380,00

23/07/2018 11:01:43:482 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 3.383,00

27/07/2018 15:47:37:314 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 4.000,00

30/07/2018 19:24:23:779 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 3.380,00

30/07/2018 18:46:02:636 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22

31/07/2018 05:25:06:337 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 3.000,00
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fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Lote (5) - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO � Água Natural e Gelada; Fácil, instalação; Baixa

consumo de energia; Acomoda Garrafões de 10 e 20 litros. Certificado pelo INMETRO; Gás

R-134a: inofensivo à camada de ozônio; Produto na cor branca: Gabinete em plástico

injetado e chapa eletrozincada pintado na cor branca, totalmente desmontável e de fácil

reposição;  Reservatório de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera

as propriedades da água; Nanotecnologia, exclusiva proteção aplicada no reservatório de

água, atuando como um �escudo� que inibe a proliferação de bactérias; Torneiras de grande

vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o uso, facilitam a higienização e manutenção;

Gabinete com proteção ultravioleta UV; Uso interno e externo conforme grau de certificação

do INMETRO IPX4; assistências Técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL � Funções mínimas no Painel: Display

com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas:

mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço. Sensor cardíaco: Hand

Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os

pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Fonte de

alimentação: 110; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (7) - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE- Estofado em espuma, Para coleta de

sangue em geral. Ideal para laboratórios, hospitais, e banco de sangue. Com assento

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 09:41:36:297 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EI  R$ 5.100,00

31/07/2018 08:44:17:468 OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA
LABORATORI  R$ 5.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 12:57:29:579 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 1.460,00

31/07/2018 09:16:48:220 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 1.461,56

26/07/2018 15:50:58:993 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.460,00

23/07/2018 11:01:43:482 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 1.461,00

30/07/2018 23:40:49:188 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.000,00

30/07/2018 12:02:20:182 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP  R$ 1.461,00

27/07/2018 17:23:02:205 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2018 15:53:57:704 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 2.528,00

27/07/2018 15:48:13:214 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 5.000,00

30/07/2018 12:04:53:892 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP  R$ 10.000,00

26/07/2018 10:42:34:596 MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME  R$ 2.529,12
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estofado em tecido ou courvin, com apoio de braço totalmente regulável. A 120 x L 0,61 x C

1,75 m. MATERIAL DE CONFECÇÃO = AÇO / FERRO PINTADO BRAÇADEIRA =

REGULÁVEL. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (8) - CAIXA TERMICA, capacidade mínima de 36 litros, corpo em termoplástico de

parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, com alcas laterais para

transporte, tampa de parede dupla, totalmente removível. fabricado em material atóxico.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (9) - COAGULOMETRO Equipamento automático para realização de exames de

coagulação, TAP, TTPA; Mínimo de 20 posições de amostras simultâneas; Os

equipamentos deverão estar acompanhados com as respectivas impressoras de alta

performance para impressão dos resultados; Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (10) - CRONÔMETRO PROGRESSIVO REGRESSIVO � Cronômetro temporizado com

display digital com os contadores divididos em horas, minutos e segundos. TIPO:

PROGRESSIVO E REGRESSIVO; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante,

situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - ELETRONISTAGMÓGRAFO � Sistema de eletronistagmografia digital

computadorizado, com hardware baseado em múltiplos Processadores Digitais de Sinais

(DSPs), com porta USB. Deve possuir pelo menos quatro canais de aquisição, com

conversor rápido e resolução de 12 bits. Deve realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos

e o modo eletro com até 9 eletrodos, realizar teste de impedância da interface eletrodo-pele,

com resolução de 1k Oh. Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em

Porto Velho, Rondonia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2018 15:53:57:704 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.732,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 17:26:49:117 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/07/2018 23:00:47:058 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 36.000,00

30/07/2018 23:42:18:196 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

30/07/2018 18:28:28:151 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 193.033,33

27/07/2018 17:26:49:117 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.890,00

30/07/2018 16:54:22:675 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 690.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/07/2018 08:35:39:142 CONTRONIC SISTEMAS AUTOMATICOS LTDA - ME  R$ 29.000,00

30/07/2018 18:02:09:533 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 925.000,00
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Lote (12) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO � Material de confecção: tecido de Algodão

Braçadeira/Fecho: Velcro. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (13) - ESTUFAS com 85 litros, com estrutura externa com chapa de aço revestida em

epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; medidas

internas de (largura, altura e profundidade)44,5x45x42,5 cm; Câmara de aquecimento com

circulação do ar por convecção natural; Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil

colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema magnético para

oferecer um bom fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone;03 Trilhos na câmara

interna para movimentar a bandeja; Controlador de temperatura tipo hidráulico com capilar

de aço inoxidável; Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C; Resolução do controle de

temperatura +/- 10°C; Homogeneidade do sistema de +/- 4° C; Sistema bivolt para a tensão

de alimentação; DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL.

Lote (14) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -ILUMINAÇÃO: LED � HASTE: FLEXÍVEL,

HALOGÊNIO 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. Bivolt, tratamento antiferruginoso. Lâmpada Fria

(Led). Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (15) - FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento vertical, de

30/07/2018 17:00:28:647 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 590.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/07/2018 23:44:05:411 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.500,00

27/07/2018 17:30:50:685 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/07/2018 09:27:50:866 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EI  R$ 16.780,00

31/07/2018 08:45:47:596 OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA
LABORATORI  R$ 15.600,00

30/07/2018 23:44:05:411 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

30/07/2018 18:02:09:533 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 3.000.000,00

30/07/2018 14:37:33:460 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP  R$ 14.790,00

31/07/2018 09:24:06:156 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 16.788,06

27/07/2018 17:30:50:685 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 15.340,00

30/07/2018 17:00:28:647 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 590.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2018 16:00:00:244 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.725,00

31/07/2018 05:25:44:527 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 1.500,00
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formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica.

- Dotado de DOIS compartimentos independentes, sendo um refrigerador para conservação

com trabalho em 4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. - Capacidade para

armazenamento mínimo de 120 litros úteis em cada compartimento. - Refrigeração com

circulação de ar forçado. Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL.

Lote (16) - GELADEIRA EXPOSITORA 300 litros, vertical com porta de vidro duplo e

gabinete em metal. Tem degelo automático, iluminação interna e pés com regulagem de

altura; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em Porto Velho,

Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (17) - GONIÔMETRO � MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - LEITOR DE CODIGO DE BARRA fixo com as seguintes características técnicas:

Fonte de luz: Laser visível; Padrão de leitura: Omnidirecional: ao menos 5 campos de 4

linhas; Capacidade de decodificação: leitura autodiscriminante, todos os padrões de códigos

de barras 1D; Velocidade de leitura: 1800 linhas por segundo ou superior; Largura do

campo: 100 mm � (4 polegadas); Densidade mínima do código: 0.127mm; Número de

caracteres: até 80 caracteres; Emitir sinal: sonoro e luminoso; Proteção da janela de leitura;

Suporte (pedestal com haste) flexível. Garantia, mínima de 01 (um) ano, com fornecedor ou

rede de assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho,

Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS � 03 (três) lugares, com medidas mínimas

do assento de 47 cm de comprimento X 48 cm de largura, encosto com medidas mínimas de

46 cm de altura X 45 cm de largura, e medida mínima de 165 cm montada, de estrutura em

aço, com braços laterais, estofada em espuma injetada com 05 cm de espessura

encosto/assento, como arremate utilizado perfil de PVC flexível tipo francis e 04 porcas;

garra para fixação assento base e encosto base, revestimento em courvin nas cores azul.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/07/2018 14:32:29:687 LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  R$ 28.000,00

30/07/2018 16:08:57:952 COLDLAB INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA L  R$ 36.000,00

30/07/2018 18:02:09:533 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/07/2018 09:14:20:122 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 9.675,00

30/07/2018 12:08:18:135 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP  R$ 6.674,00

27/07/2018 17:34:02:637 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.200,00
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Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (20) - MACA TIPO DIVÃ � Divã para exames simples com suporte para papel lençol.

Estrutura tubular Ø 1.1/4"x1,20 mm, leito estofado revestido em napa, cabeceira reclinável

através de cremalheira e pés com ponteiras � Dimensões: 1,83x0,60x0,80 m. Opções de

largura: - 0,60 m (DVM) - 0,70 m (DVM-2) - 0,80 m (DVM-3), Garantia, mínima de 01 (um)

ano.

Lote (21) - MEDIDOR DE MONOXICO DE CARBONO � Tipo de sensor: Célula de

combustível eletroquímico; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho. Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL.

Lote (22) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO � Características mínimas: PROJETOR DE

OPTÓTIPOS - Distância do projetor: 1,5m ¿ 6,1m; número de gráficos: 30; tabela de

mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação de projeção: 30 x (5m); número de

máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8, isolação simples 21, r&g 1: máscara

de mudança; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do programa: máxima de 30 etapas estão

avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de

projeção; led de projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto desligamento: depois de 10

minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz (voltagem); consumo de

energia: 80va; dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm; assistências técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01

(um) ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/07/2018 16:53:49:495 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 13.800,00

30/07/2018 09:31:04:398 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 12.000,00

26/07/2018 16:03:19:815 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 11.900,00

30/07/2018 17:40:34:747 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 7.779,80

27/07/2018 17:34:02:637 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.234,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2018 16:03:19:815 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 2.047,00

27/07/2018 15:48:47:755 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 6.000,00

30/07/2018 23:44:52:741 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.000,00

27/07/2018 17:34:02:637 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/07/2018 18:49:41:586 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22

30/07/2018 17:05:18:342 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 690.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (23) - SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO � Características técnicas: Largura

da selagem: 13 mm Largura da embalagem: 300 mm / 30 cm Controle eletrônico de

temperatura até 300º C Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro Alavanca

de selagem Suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte Potência 150 watts

Tensão de alimentação opcional: 110 ou 220 V / 60 Hz Dimensões: 380 mm x 380 x 180 mm

Peso aproximado 7,5 kg Fabricação nacional, assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AGITADOR DE KLINE agitador mecânico, tipo orbital, ajuste mecânico, botão

controle velocidade, rotação até 250 rpm, adicional plataforma cerca de 30 x 30 cm,

componentes com presilhas em aço, temporizador até 60 min; assistências técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia; Garantia, mínima de 01

(um) ano.

Lote (2) - AUTO LENSÔMETRO � Lensômetro digital e automático capaz de realizar medidas

em todos os tipos de meio como: lentes esféricas,cilíndricas, de contato e de óculos de sol.

Deve apresentar as seguintes características:Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações

de 0,01/0,12D/0,25D;Potência c i l índr ica:  0  a +/ -  10D(com gradações de

0,01/0,12D/0,25D);Eixo cilíndrico: 0° a 180°(com gradações de 1°);Adição: 0 a +10D(com

gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Potência prismática: 0 a 10(com gradações de

0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de 546nm até 620nm;Modo do cilindro: MIX

+/-;Modo de prisma: X-Y (coordenadas ortogonais),P-B(coordenadas polares),sem display;

Detecção de lentes: simples/progressiva/automática; Visor/monitor:LCD colorido;Dados do

30/07/2018 18:37:34:165 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 9.200,00

19/07/2018 15:27:54:683 M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA. EPP  R$ 29.980,00

23/07/2018 10:15:39:319 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 9.200,00

19/07/2018 11:07:47:172 W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA - E  R$ 9.275,00

30/07/2018 18:49:41:586 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 193.333,33

30/07/2018 17:05:18:342 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 390.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/07/2018 05:27:01:971 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:31:21:937 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 6.479,00

31/07/2018 10:30:54:699 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.480,03

31/07/2018 10:27:01:984 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 6.543,00

30/07/2018 18:46:02:636 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 2.500.000,00
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Display:S, C, A, P, ADD e R/L;Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01

entrada USB (desejável 01 entrada LAN);Fonte 110;Assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situada em Porto Velho,Rondônia;Garantia,mínima de 01 (um) ano

Lote (3) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO � Digital, pesagem: capacidade(kg)

x divisão(g) 300x100;

display / visor: led vermelho de alto-brilho; display de peso: 5 dígitos (até 999,99); teclado: 4

teclas de fácil digitação; dimensão do indicador: C 150 mm x L 170 mm x a 70 mm; tensão:

automático, 110/220vca com tolerância de -15% a + 10% - fonte externa;

função: liga / desliga / tara / zero; dimensão da plataforma: c 50 cm x l 50 cm; altura da

coluna (com dobradiça): 120 cm; antropômetro: altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5

cm; frequência da rede elétrica: 50/60 hz; consumo máximo: 15 w; temperatura de operação:

de 0° a 40°c; tapete: antiderrapante; INMETRO: modelo aprovado pela portaria 162/04;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (4) - BANHO MARIA com circulação de água; Temperaturas aproximadas de: Ambiente

+5¨C a 120¨C com controle eletrônico microprocessado e display mostrador, bivolt cuba de

aço inox, corpo em aço revestido em material anticorrosivo, com dreno e tampa, dimensões

internas de (CxLxA) 29x37x15 aproximadamente, com estante plástica termorresistente com

capacidade para 105 tubos. Tensão 110 V, 60 Hz, monofásico, com manual das instruções

em português e com 12 meses de garantia; assistências técnicas credenciadas pelo

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:17:05:621 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 16.000,00

31/07/2018 10:16:47:136 W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA - E  R$ 16.800,00

31/07/2018 10:15:59:710 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 19.900,00

31/07/2018 10:14:50:079 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 27.990,00

31/07/2018 10:07:37:220 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 32.999,99

19/07/2018 15:25:14:113 M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA. EPP  R$ 79.960,00

30/07/2018 18:46:02:636 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:20:13:289 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 1.133,00

31/07/2018 10:19:54:551 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 1.134,00

31/07/2018 10:14:37:151 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.168,00

31/07/2018 10:15:47:219 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 2.282,00

30/07/2018 15:58:42:099 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 3.380,00

31/07/2018 09:16:48:220 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 3.383,33

27/07/2018 15:47:37:314 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 4.000,00

30/07/2018 18:46:02:636 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22
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fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Lote (5) - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO � Água Natural e Gelada; Fácil, instalação; Baixa

consumo de energia; Acomoda Garrafões de 10 e 20 litros. Certificado pelo INMETRO; Gás

R-134a: inofensivo à camada de ozônio; Produto na cor branca: Gabinete em plástico

injetado e chapa eletrozincada pintado na cor branca, totalmente desmontável e de fácil

reposição;  Reservatório de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera

as propriedades da água; Nanotecnologia, exclusiva proteção aplicada no reservatório de

água, atuando como um �escudo� que inibe a proliferação de bactérias; Torneiras de grande

vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o uso, facilitam a higienização e manutenção;

Gabinete com proteção ultravioleta UV; Uso interno e externo conforme grau de certificação

do INMETRO IPX4; assistências Técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL � Funções mínimas no Painel: Display

com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas:

mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço. Sensor cardíaco: Hand

Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os

pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Fonte de

alimentação: 110; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (7) - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE- Estofado em espuma, Para coleta de

sangue em geral. Ideal para laboratórios, hospitais, e banco de sangue. Com assento

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:28:31:175 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EI  R$ 3.199,00

31/07/2018 10:27:11:710 OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA
LABORATORI  R$ 3.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:20:18:442 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 630,00

31/07/2018 10:19:54:687 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 900,00

31/07/2018 10:19:30:749 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP  R$ 940,00

31/07/2018 10:18:28:021 MBR FERNANDES - EPP  R$ 979,03

31/07/2018 10:27:48:207 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 1.358,97

31/07/2018 10:20:59:044 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 1.359,00

27/07/2018 12:57:29:579 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 1.460,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:15:33:650 MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME  R$ 2.525,00

26/07/2018 15:53:57:704 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 2.528,00

31/07/2018 10:11:19:494 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP  R$ 4.500,00

27/07/2018 15:48:13:214 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 5.000,00
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estofado em tecido ou courvin, com apoio de braço totalmente regulável. A 120 x L 0,61 x C

1,75 m. MATERIAL DE CONFECÇÃO = AÇO / FERRO PINTADO BRAÇADEIRA =

REGULÁVEL. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (8) - CAIXA TERMICA, capacidade mínima de 36 litros, corpo em termoplástico de

parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, com alcas laterais para

transporte, tampa de parede dupla, totalmente removível. fabricado em material atóxico.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (9) - COAGULOMETRO Equipamento automático para realização de exames de

coagulação, TAP, TTPA; Mínimo de 20 posições de amostras simultâneas; Os

equipamentos deverão estar acompanhados com as respectivas impressoras de alta

performance para impressão dos resultados; Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (10) - CRONÔMETRO PROGRESSIVO REGRESSIVO � Cronômetro temporizado com

display digital com os contadores divididos em horas, minutos e segundos. TIPO:

PROGRESSIVO E REGRESSIVO; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante,

situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (11) - ELETRONISTAGMÓGRAFO � Sistema de eletronistagmografia digital

computadorizado, com hardware baseado em múltiplos Processadores Digitais de Sinais

(DSPs), com porta USB. Deve possuir pelo menos quatro canais de aquisição, com

conversor rápido e resolução de 12 bits. Deve realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos

e o modo eletro com até 9 eletrodos, realizar teste de impedância da interface eletrodo-pele,

com resolução de 1k Oh. Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em

Porto Velho, Rondonia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2018 15:53:57:704 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.732,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 17:26:49:117 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:26:01:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 21.500,00

31/07/2018 10:23:32:187 MBR FERNANDES - EPP  R$ 22.490,03

30/07/2018 23:00:47:058 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 36.000,00

31/07/2018 10:12:28:915 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 192.989,00

30/07/2018 18:28:28:151 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 193.033,33

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:38:32:412 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 27.500,00
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Lote (12) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO � Material de confecção: tecido de Algodão

Braçadeira/Fecho: Velcro. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (13) - ESTUFAS com 85 litros, com estrutura externa com chapa de aço revestida em

epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; medidas

internas de (largura, altura e profundidade)44,5x45x42,5 cm; Câmara de aquecimento com

circulação do ar por convecção natural; Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil

colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema magnético para

oferecer um bom fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone;03 Trilhos na câmara

interna para movimentar a bandeja; Controlador de temperatura tipo hidráulico com capilar

de aço inoxidável; Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C; Resolução do controle de

temperatura +/- 10°C; Homogeneidade do sistema de +/- 4° C; Sistema bivolt para a tensão

de alimentação; DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL.

Lote (14) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -ILUMINAÇÃO: LED � HASTE: FLEXÍVEL,

HALOGÊNIO 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. Bivolt, tratamento antiferruginoso. Lâmpada Fria

(Led). Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (15) - FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento vertical, de

31/07/2018 10:37:11:984 CONTRONIC SISTEMAS AUTOMATICOS LTDA - ME  R$ 28.000,00

30/07/2018 18:02:09:533 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:48:13:095 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.600,00

31/07/2018 10:47:47:511 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.695,03

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:39:43:016 MBR FERNANDES - EPP  R$ 7.790,03

31/07/2018 10:37:27:198 OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA
LABORATORI  R$ 7.800,00

31/07/2018 10:36:51:646 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.900,00

31/07/2018 10:36:23:559 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EI  R$ 8.997,00

31/07/2018 10:34:39:988 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP  R$ 10.890,00

31/07/2018 09:24:06:156 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 16.788,06

30/07/2018 17:00:28:647 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 590.000,00

30/07/2018 18:02:09:533 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:44:16:468 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 1.403,00

31/07/2018 10:44:14:651 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.404,00
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formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica.

- Dotado de DOIS compartimentos independentes, sendo um refrigerador para conservação

com trabalho em 4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. - Capacidade para

armazenamento mínimo de 120 litros úteis em cada compartimento. - Refrigeração com

circulação de ar forçado. Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL.

Lote (16) - GELADEIRA EXPOSITORA 300 litros, vertical com porta de vidro duplo e

gabinete em metal. Tem degelo automático, iluminação interna e pés com regulagem de

altura; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em Porto Velho,

Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (17) - GONIÔMETRO � MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (18) - LEITOR DE CODIGO DE BARRA fixo com as seguintes características técnicas:

Fonte de luz: Laser visível; Padrão de leitura: Omnidirecional: ao menos 5 campos de 4

linhas; Capacidade de decodificação: leitura autodiscriminante, todos os padrões de códigos

de barras 1D; Velocidade de leitura: 1800 linhas por segundo ou superior; Largura do

campo: 100 mm � (4 polegadas); Densidade mínima do código: 0.127mm; Número de

caracteres: até 80 caracteres; Emitir sinal: sonoro e luminoso; Proteção da janela de leitura;

Suporte (pedestal com haste) flexível. Garantia, mínima de 01 (um) ano, com fornecedor ou

rede de assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho,

Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (19) - LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS � 03 (três) lugares, com medidas mínimas

do assento de 47 cm de comprimento X 48 cm de largura, encosto com medidas mínimas de

46 cm de altura X 45 cm de largura, e medida mínima de 165 cm montada, de estrutura em

aço, com braços laterais, estofada em espuma injetada com 05 cm de espessura

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 10:47:34:466 COLDLAB INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA L  R$ 25.800,00

31/07/2018 10:47:08:191 LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  R$ 26.000,00

30/07/2018 18:02:09:533 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 17:34:02:637 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.200,00

31/07/2018 10:47:43:324 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 6.673,98

30/07/2018 12:08:18:135 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP  R$ 6.674,00
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encosto/assento, como arremate utilizado perfil de PVC flexível tipo francis e 04 porcas;

garra para fixação assento base e encosto base, revestimento em courvin nas cores azul.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.

Lote (20) - MACA TIPO DIVÃ � Divã para exames simples com suporte para papel lençol.

Estrutura tubular Ø 1.1/4"x1,20 mm, leito estofado revestido em napa, cabeceira reclinável

através de cremalheira e pés com ponteiras � Dimensões: 1,83x0,60x0,80 m. Opções de

largura: - 0,60 m (DVM) - 0,70 m (DVM-2) - 0,80 m (DVM-3), Garantia, mínima de 01 (um)

ano.

Lote (21) - MEDIDOR DE MONOXICO DE CARBONO � Tipo de sensor: Célula de

combustível eletroquímico; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho. Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL.

Lote (22) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO � Características mínimas: PROJETOR DE

OPTÓTIPOS - Distância do projetor: 1,5m ¿ 6,1m; número de gráficos: 30; tabela de

mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação de projeção: 30 x (5m); número de

máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8, isolação simples 21, r&g 1: máscara

de mudança; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do programa: máxima de 30 etapas estão

avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de

projeção; led de projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto desligamento: depois de 10

minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz (voltagem); consumo de

energia: 80va; dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm; assistências técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01

(um) ano.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 11:00:35:729 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.600,00

31/07/2018 11:00:17:993 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME  R$ 6.699,99

31/07/2018 10:38:45:012 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9.520,00

26/07/2018 16:03:19:815 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 11.900,00

27/07/2018 16:53:49:495 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 13.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 11:02:59:750 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.655,03

31/07/2018 11:01:24:608 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.659,00

31/07/2018 10:51:46:276 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.850,00

27/07/2018 15:48:47:755 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 11:00:56:036 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 355.555,55

30/07/2018 18:49:41:586 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22
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Lote (23) - SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO � Características técnicas: Largura

da selagem: 13 mm Largura da embalagem: 300 mm / 30 cm Controle eletrônico de

temperatura até 300º C Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro Alavanca

de selagem Suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte Potência 150 watts

Tensão de alimentação opcional: 110 ou 220 V / 60 Hz Dimensões: 380 mm x 380 x 180 mm

Peso aproximado 7,5 kg Fabricação nacional, assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 31/07/2018, às 10:33:51 horas, no lote (1) - AGITADOR DE KLINE agitador

mecânico, tipo orbital, ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação até 250 rpm,

adicional plataforma cerca de 30 x 30 cm, componentes com presilhas em aço, temporizador

até 60 min; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho,

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

arrematado. No dia 14/08/2018, às 13:59:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 13:59:15 horas, no lote (1) - AGITADOR DE KLINE agitador

mecânico, tipo orbital, ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação até 250 rpm,

adicional plataforma cerca de 30 x 30 cm, componentes com presilhas em aço, temporizador

até 60 min; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho,

Rondônia; Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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. 048/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 11:00:00:901 W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA - E  R$ 7.000,00

31/07/2018 10:59:41:283 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 7.180,00

31/07/2018 10:59:38:358 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 7.575,00

30/07/2018 18:37:34:165 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 9.200,00

19/07/2018 15:27:54:683 M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA. EPP  R$ 29.980,00

30/07/2018 18:49:41:586 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 193.333,33

Data-Hora Fornecedor Lance

31/07/2018 05:27:01:971 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 980,00
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condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que

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

Declaramos a empresa ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME,

vencedora do certame. No dia 16/08/2018, às 09:02:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:02:47 horas, no lote (1) - AGITADOR DE KLINE agitador

mecânico, tipo orbital, ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação até 250 rpm,

adicional plataforma cerca de 30 x 30 cm, componentes com presilhas em aço, temporizador

até 60 min; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho,

Rondônia; Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017

aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:02:47 horas, no lote (1) - AGITADOR DE KLINE agitador

mecânico, tipo orbital, ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação até 250 rpm,

adicional plataforma cerca de 30 x 30 cm, componentes com presilhas em aço, temporizador

até 60 min; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho,

Rondônia; Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES

EIRELI - ME com o valor R$ 6.400,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:34:14 horas, no lote (2) - AUTO LENSÔMETRO � Lensômetro

digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes

esféricas,cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Deve apresentar as seguintes

características:Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D;Potência

cilíndrica: 0 a +/- 10D(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Eixo cilíndrico: 0° a 180°(com

gradações de 1°);Adição: 0 a +10D(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Potência

prismática: 0 a 10(com gradações de 0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de

546nm até 620nm;Modo do cilindro: MIX +/-;Modo de prisma: X-Y (coordenadas

or togona is ) ,P-B(coordenadas po lares) ,sem d isp lay ;  Detecção de len tes :

simples/progressiva/automática; Visor/monitor:LCD colorido;Dados do Display:S, C, A, P,

ADD e R/L;Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável

01 entrada LAN);Fonte 110;Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho,Rondônia;Garantia,mínima de 01 (um) ano -  a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. No dia 14/08/2018, às 14:00:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:00:00 horas, no lote (2) - AUTO LENSÔMETRO � Lensômetro

digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes

esféricas,cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Deve apresentar as seguintes

características:Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D;Potência

cilíndrica: 0 a +/- 10D(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Eixo cilíndrico: 0° a 180°(com

gradações de 1°);Adição: 0 a +10D(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Potência

prismática: 0 a 10(com gradações de 0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de

546nm até 620nm;Modo do cilindro: MIX +/-;Modo de prisma: X-Y (coordenadas

or togona is ) ,P-B(coordenadas po lares) ,sem d isp lay ;  Detecção de len tes :

simples/progressiva/automática; Visor/monitor:LCD colorido;Dados do Display:S, C, A, P,

ADD e R/L;Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável

01 entrada LAN);Fonte 110;Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho,Rondônia;Garantia,mínima de 01 (um) ano -  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. 048/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta; Declaramos a empresa HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA, vencedora do certame. No dia 16/08/2018, às 09:03:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:03:21 horas, no lote (2) - AUTO LENSÔMETRO � Lensômetro

digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes

esféricas,cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Deve apresentar as seguintes

características:Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D;Potência

cilíndrica: 0 a +/- 10D(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Eixo cilíndrico: 0° a 180°(com

gradações de 1°);Adição: 0 a +10D(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Potência

prismática: 0 a 10(com gradações de 0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de

546nm até 620nm;Modo do cilindro: MIX +/-;Modo de prisma: X-Y (coordenadas

or togona is ) ,P-B(coordenadas po lares) ,sem d isp lay ;  Detecção de len tes :

simples/progressiva/automática; Visor/monitor:LCD colorido;Dados do Display:S, C, A, P,

ADD e R/L;Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável

01 entrada LAN);Fonte 110;Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho,Rondônia;Garantia,mínima de 01 (um) ano -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer

Contábil consideraram a proposta e empresa apta;Que o Parecer Jurídico n.
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586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:03:21 horas, no lote (2) - AUTO LENSÔMETRO � Lensômetro

digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes

esféricas,cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Deve apresentar as seguintes

características:Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D;Potência

cilíndrica: 0 a +/- 10D(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Eixo cilíndrico: 0° a 180°(com

gradações de 1°);Adição: 0 a +10D(com gradações de 0,01/0,12D/0,25D);Potência

prismática: 0 a 10(com gradações de 0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de

546nm até 620nm;Modo do cilindro: MIX +/-;Modo de prisma: X-Y (coordenadas

or togona is ) ,P-B(coordenadas po lares) ,sem d isp lay ;  Detecção de len tes :

simples/progressiva/automática; Visor/monitor:LCD colorido;Dados do Display:S, C, A, P,

ADD e R/L;Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável

01 entrada LAN);Fonte 110;Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho,Rondônia;Garantia,mínima de 01 (um) ano -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPLIFE COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD com o valor R$ 16.000,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:21:10 horas, no lote (3) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA

OBESO � Digital, pesagem: capacidade(kg) x divisão(g) 300x100;

display / visor: led vermelho de alto-brilho; display de peso: 5 dígitos (até 999,99); teclado: 4

teclas de fácil digitação; dimensão do indicador: C 150 mm x L 170 mm x a 70 mm; tensão:

automático, 110/220vca com tolerância de -15% a + 10% - fonte externa;

função: liga / desliga / tara / zero; dimensão da plataforma: c 50 cm x l 50 cm; altura da

coluna (com dobradiça): 120 cm; antropômetro: altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5

cm; frequência da rede elétrica: 50/60 hz; consumo máximo: 15 w; temperatura de operação:

de 0° a 40°c; tapete: antiderrapante; INMETRO: modelo aprovado pela portaria 162/04;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

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

14/08/2018, às 14:00:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:00:41 horas, no lote (3) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA

OBESO � Digital, pesagem: capacidade(kg) x divisão(g) 300x100;

display / visor: led vermelho de alto-brilho; display de peso: 5 dígitos (até 999,99); teclado: 4

teclas de fácil digitação; dimensão do indicador: C 150 mm x L 170 mm x a 70 mm; tensão:

automático, 110/220vca com tolerância de -15% a + 10% - fonte externa;

função: liga / desliga / tara / zero; dimensão da plataforma: c 50 cm x l 50 cm; altura da

coluna (com dobradiça): 120 cm; antropômetro: altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5
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cm; frequência da rede elétrica: 50/60 hz; consumo máximo: 15 w; temperatura de operação:

de 0° a 40°c; tapete: antiderrapante; INMETRO: modelo aprovado pela portaria 162/04;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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. 048/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

Declaramos a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ? EPP,

vencedora do certame. No dia 16/08/2018, às 09:03:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:03:36 horas, no lote (3) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA

OBESO � Digital, pesagem: capacidade(kg) x divisão(g) 300x100;

display / visor: led vermelho de alto-brilho; display de peso: 5 dígitos (até 999,99); teclado: 4

teclas de fácil digitação; dimensão do indicador: C 150 mm x L 170 mm x a 70 mm; tensão:

automático, 110/220vca com tolerância de -15% a + 10% - fonte externa;

função: liga / desliga / tara / zero; dimensão da plataforma: c 50 cm x l 50 cm; altura da

coluna (com dobradiça): 120 cm; antropômetro: altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5

cm; frequência da rede elétrica: 50/60 hz; consumo máximo: 15 w; temperatura de operação:

de 0° a 40°c; tapete: antiderrapante; INMETRO: modelo aprovado pela portaria 162/04;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017

aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:03:36 horas, no lote (3) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA

OBESO � Digital, pesagem: capacidade(kg) x divisão(g) 300x100;

display / visor: led vermelho de alto-brilho; display de peso: 5 dígitos (até 999,99); teclado: 4

teclas de fácil digitação; dimensão do indicador: C 150 mm x L 170 mm x a 70 mm; tensão:

automático, 110/220vca com tolerância de -15% a + 10% - fonte externa;

função: liga / desliga / tara / zero; dimensão da plataforma: c 50 cm x l 50 cm; altura da

coluna (com dobradiça): 120 cm; antropômetro: altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5

cm; frequência da rede elétrica: 50/60 hz; consumo máximo: 15 w; temperatura de operação:

de 0° a 40°c; tapete: antiderrapante; INMETRO: modelo aprovado pela portaria 162/04;
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assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP com o

valor R$ 1.133,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:33:31 horas, no lote (4) - BANHO MARIA com circulação de

água; Temperaturas aproximadas de: Ambiente +5¨C a 120¨C com controle eletrônico

microprocessado e display mostrador, bivolt cuba de aço inox, corpo em aço revestido em

material anticorrosivo, com dreno e tampa, dimensões internas de (CxLxA) 29x37x15

aproximadamente, com estante plástica termorresistente com capacidade para 105 tubos.

Tensão 110 V, 60 Hz, monofásico, com manual das instruções em português e com 12

meses de garantia; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2018, às

14:01:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:01:20 horas, no lote (4) - BANHO MARIA com circulação de

água; Temperaturas aproximadas de: Ambiente +5¨C a 120¨C com controle eletrônico

microprocessado e display mostrador, bivolt cuba de aço inox, corpo em aço revestido em

material anticorrosivo, com dreno e tampa, dimensões internas de (CxLxA) 29x37x15

aproximadamente, com estante plástica termorresistente com capacidade para 105 tubos.

Tensão 110 V, 60 Hz, monofásico, com manual das instruções em português e com 12

meses de garantia; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. -  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.

048/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa SOLAB

CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, vencedora do certame. No

dia 16/08/2018, às 09:03:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:03:50 horas, no lote (4) - BANHO MARIA com circulação de

água; Temperaturas aproximadas de: Ambiente +5¨C a 120¨C com controle eletrônico

microprocessado e display mostrador, bivolt cuba de aço inox, corpo em aço revestido em

material anticorrosivo, com dreno e tampa, dimensões internas de (CxLxA) 29x37x15

aproximadamente, com estante plástica termorresistente com capacidade para 105 tubos.

Tensão 110 V, 60 Hz, monofásico, com manual das instruções em português e com 12

meses de garantia; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. -  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
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6.1;Que os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:03:50 horas, no lote (4) - BANHO MARIA com circulação de

água; Temperaturas aproximadas de: Ambiente +5¨C a 120¨C com controle eletrônico

microprocessado e display mostrador, bivolt cuba de aço inox, corpo em aço revestido em

material anticorrosivo, com dreno e tampa, dimensões internas de (CxLxA) 29x37x15

aproximadamente, com estante plástica termorresistente com capacidade para 105 tubos.

Tensão 110 V, 60 Hz, monofásico, com manual das instruções em português e com 12

meses de garantia; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI com o valor

R$ 3.199,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:36:40 horas, no lote (5) - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO �

Água Natural e Gelada; Fácil, instalação; Baixa consumo de energia; Acomoda Garrafões de

10 e 20 litros. Certificado pelo INMETRO; Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio;

Produto na cor branca: Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor

branca, totalmente desmontável e de fácil reposição;  Reservatório de água com serpentina

externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Nanotecnologia,

exclusiva proteção aplicada no reservatório de água, atuando como um �escudo� que inibe a

proliferação de bactérias; Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o

uso, facilitam a higienização e manutenção; Gabinete com proteção ultravioleta UV; Uso

interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4; assistências Técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01

(um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/07/2018, às 11:28:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/07/2018, às 11:28:51 horas, no lote (5) - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO �

Água Natural e Gelada; Fácil, instalação; Baixa consumo de energia; Acomoda Garrafões de

10 e 20 litros. Certificado pelo INMETRO; Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio;

Produto na cor branca: Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor

branca, totalmente desmontável e de fácil reposição;  Reservatório de água com serpentina

externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Nanotecnologia,

exclusiva proteção aplicada no reservatório de água, atuando como um �escudo� que inibe a

proliferação de bactérias; Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o

uso, facilitam a higienização e manutenção; Gabinete com proteção ultravioleta UV; Uso

interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4; assistências Técnicas
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credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01

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

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

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. No dia 14/08/2018, às 14:01:56 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:01:56 horas, no lote (5) - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO �

Água Natural e Gelada; Fácil, instalação; Baixa consumo de energia; Acomoda Garrafões de

10 e 20 litros. Certificado pelo INMETRO; Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio;

Produto na cor branca: Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor

branca, totalmente desmontável e de fácil reposição;  Reservatório de água com serpentina

externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Nanotecnologia,

exclusiva proteção aplicada no reservatório de água, atuando como um �escudo� que inibe a

proliferação de bactérias; Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o

uso, facilitam a higienização e manutenção; Gabinete com proteção ultravioleta UV; Uso

interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4; assistências Técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01

(um) ano. -  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. 048/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI ? EPP, vencedora

do certame. No dia 16/08/2018, às 09:04:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:04:02 horas, no lote (5) - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO �

Água Natural e Gelada; Fácil, instalação; Baixa consumo de energia; Acomoda Garrafões de

10 e 20 litros. Certificado pelo INMETRO; Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio;

Produto na cor branca: Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor

branca, totalmente desmontável e de fácil reposição;  Reservatório de água com serpentina

externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Nanotecnologia,

exclusiva proteção aplicada no reservatório de água, atuando como um �escudo� que inibe a

proliferação de bactérias; Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o

uso, facilitam a higienização e manutenção; Gabinete com proteção ultravioleta UV; Uso

interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4; assistências Técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01

(um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa
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apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:04:02 horas, no lote (5) - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO �

Água Natural e Gelada; Fácil, instalação; Baixa consumo de energia; Acomoda Garrafões de

10 e 20 litros. Certificado pelo INMETRO; Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio;

Produto na cor branca: Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor

branca, totalmente desmontável e de fácil reposição;  Reservatório de água com serpentina

externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Nanotecnologia,

exclusiva proteção aplicada no reservatório de água, atuando como um �escudo� que inibe a

proliferação de bactérias; Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o

uso, facilitam a higienização e manutenção; Gabinete com proteção ultravioleta UV; Uso

interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4; assistências Técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01

(um) ano. -  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$ 900,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:18:13 horas, no lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA

VERTICAL � Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo,

velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos,

com regulagem de esforço. Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético.

Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e

emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Fonte de alimentação: 110;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

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

14/08/2018, às 14:02:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:02:32 horas, no lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA

VERTICAL � Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo,

velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos,

com regulagem de esforço. Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético.

Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e

emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Fonte de alimentação: 110;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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. 048/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que os
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Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS ? ME, vencedora do

certame. No dia 16/08/2018, às 09:04:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:04:19 horas, no lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA

VERTICAL � Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo,

velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos,

com regulagem de esforço. Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético.

Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e

emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Fonte de alimentação: 110;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017

aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:04:19 horas, no lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA

VERTICAL � Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo,

velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos,

com regulagem de esforço. Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético.

Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e

emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Fonte de alimentação: 110;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME com o valor R$

2.525,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:25:28 horas, no lote (7) - CADEIRA PARA COLETA DE

SANGUE- Estofado em espuma, Para coleta de sangue em geral. Ideal para laboratórios,

hospitais, e banco de sangue. Com assento estofado em tecido ou courvin, com apoio de

braço totalmente regulável. A 120 x L 0,61 x C 1,75 m. MATERIAL DE CONFECÇÃO = AÇO

/ FERRO PINTADO BRAÇADEIRA = REGULÁVEL. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/08/2018, às 12:29:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE- Estofado em espuma, Para coleta
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de sangue em geral. Ideal para laboratórios, hospitais, e banco de sangue. Com assento

estofado em tecido ou courvin, com apoio de braço totalmente regulável. A 120 x L 0,61 x C

1,75 m. MATERIAL DE CONFECÇÃO = AÇO / FERRO PINTADO BRAÇADEIRA =

REGULÁVEL. Garantia, mínima de 01 (um) ano. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:44:48 horas, no lote (8) - CAIXA TERMICA, capacidade mínima

de 36 litros, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de

poliuretano, com alcas laterais para transporte, tampa de parede dupla, totalmente

removível. fabricado em material atóxico. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2018, às 14:03:35 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:03:35 horas, no lote (8) - CAIXA TERMICA, capacidade mínima

de 36 litros, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de

poliuretano, com alcas laterais para transporte, tampa de parede dupla, totalmente

removível. fabricado em material atóxico. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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. 048/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

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

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI ? EPP, vencedora do certame.

No dia 16/08/2018, às 09:04:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:04:33 horas, no lote (8) - CAIXA TERMICA, capacidade mínima

de 36 litros, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de

poliuretano, com alcas laterais para transporte, tampa de parede dupla, totalmente

removível. fabricado em material atóxico. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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 os Pareceres

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

Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:04:33 horas, no lote (8) - CAIXA TERMICA, capacidade mínima

de 36 litros, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de

poliuretano, com alcas laterais para transporte, tampa de parede dupla, totalmente
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removível. fabricado em material atóxico. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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$ 2.500,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:28:24 horas, no lote (9) - COAGULOMETRO Equipamento

automático para realização de exames de coagulação, TAP, TTPA; Mínimo de 20 posições

de amostras simultâneas; Os equipamentos deverão estar acompanhados com as

respectivas impressoras de alta performance para impressão dos resultados; Garantia,

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

14/08/2018, às 14:03:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:03:55 horas, no lote (9) - COAGULOMETRO Equipamento

automático para realização de exames de coagulação, TAP, TTPA; Mínimo de 20 posições

de amostras simultâneas; Os equipamentos deverão estar acompanhados com as

respectivas impressoras de alta performance para impressão dos resultados; Garantia,

mínima de 01 (um) ano. -  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.

048/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP,

vencedora do certame. No dia 16/08/2018, às 09:05:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:05:07 horas, no lote (9) - COAGULOMETRO Equipamento

automático para realização de exames de coagulação, TAP, TTPA; Mínimo de 20 posições

de amostras simultâneas; Os equipamentos deverão estar acompanhados com as

respectivas impressoras de alta performance para impressão dos resultados; Garantia,

mínima de 01 (um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o

certame; 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 16/08/2018, às 09:05:07 horas, no lote (9) - COAGULOMETRO Equipamento

automático para realização de exames de coagulação, TAP, TTPA; Mínimo de 20 posições

de amostras simultâneas; Os equipamentos deverão estar acompanhados com as

respectivas impressoras de alta performance para impressão dos resultados; Garantia,
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mínima de 01 (um) ano. -  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$ 21.500,00.

 

    No lote (10) - CRONÔMETRO PROGRESSIVO REGRESSIVO � Cronômetro temporizado

com display digital com os contadores divididos em horas, minutos e segundos. TIPO:

PROGRESSIVO E REGRESSIVO; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante,

situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:46:19 horas, no lote (11) - ELETRONISTAGMÓGRAFO �

Sistema de eletronistagmografia digital computadorizado, com hardware baseado em

múltiplos Processadores Digitais de Sinais (DSPs), com porta USB. Deve possuir pelo

menos quatro canais de aquisição, com conversor rápido e resolução de 12 bits. Deve

realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos e o modo eletro com até 9 eletrodos, realizar

teste de impedância da interface eletrodo-pele, com resolução de 1k Oh. Assistências

técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em Porto Velho, Rondonia. Garantia, mínima

de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/08/2018, às 12:30:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 12:30:43 horas, no lote (11) - ELETRONISTAGMÓGRAFO �

Sistema de eletronistagmografia digital computadorizado, com hardware baseado em

múltiplos Processadores Digitais de Sinais (DSPs), com porta USB. Deve possuir pelo

menos quatro canais de aquisição, com conversor rápido e resolução de 12 bits. Deve

realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos e o modo eletro com até 9 eletrodos, realizar

teste de impedância da interface eletrodo-pele, com resolução de 1k Oh. Assistências

técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em Porto Velho, Rondonia. Garantia, mínima

de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL. -  a

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

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE

ELETRONICOS EIRELI. No dia 02/08/2018, às 16:22:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/08/2018, às 16:22:35 horas, no lote (11) - ELETRONISTAGMÓGRAFO �

Sistema de eletronistagmografia digital computadorizado, com hardware baseado em

múltiplos Processadores Digitais de Sinais (DSPs), com porta USB. Deve possuir pelo

menos quatro canais de aquisição, com conversor rápido e resolução de 12 bits. Deve

realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos e o modo eletro com até 9 eletrodos, realizar

teste de impedância da interface eletrodo-pele, com resolução de 1k Oh. Assistências
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técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em Porto Velho, Rondonia. Garantia, mínima

de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL. -  a

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

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: CONTRONIC

SISTEMAS AUTOMATICOS LTDA - ME. No dia 02/08/2018, às 16:23:10 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - ELETRONISTAGMÓGRAFO � Sistema de eletronistagmografia digital

computadorizado, com hardware baseado em múltiplos Processadores Digitais de Sinais

(DSPs), com porta USB. Deve possuir pelo menos quatro canais de aquisição, com

conversor rápido e resolução de 12 bits. Deve realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos

e o modo eletro com até 9 eletrodos, realizar teste de impedância da interface eletrodo-pele,

com resolução de 1k Oh. Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em

Porto Velho, Rondonia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:56:52 horas, no lote (12) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO �

Material de confecção: tecido de Algodão Braçadeira/Fecho: Velcro. Garantia, mínima de 01

(um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2018, às 14:04:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:04:34 horas, no lote (12) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO �

Material de confecção: tecido de Algodão Braçadeira/Fecho: Velcro. Garantia, mínima de 01

(um) ano. -  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. 048/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP, vencedora

do certame. No dia 16/08/2018, às 09:05:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:05:32 horas, no lote (12) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO �

Material de confecção: tecido de Algodão Braçadeira/Fecho: Velcro. Garantia, mínima de 01

(um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:05:32 horas, no lote (12) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO �

Material de confecção: tecido de Algodão Braçadeira/Fecho: Velcro. Garantia, mínima de 01

(um) ano. -  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$ 1.600,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:47:27 horas, no lote (13) - ESTUFAS com 85 litros, com

estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço

inoxidável com polimento tipo espelho; medidas internas de (largura, altura e

profundidade)44,5x45x42,5 cm; Câmara de aquecimento com circulação do ar por

convecção natural; Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada

dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema magnético para oferecer um bom

fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone;03 Trilhos na câmara interna para

movimentar a bandeja; Controlador de temperatura tipo hidráulico com capilar de aço

inoxidável; Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C; Resolução do controle de

temperatura +/- 10°C; Homogeneidade do sistema de +/- 4° C; Sistema bivolt para a tensão

de alimentação; DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2018, às 14:05:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:05:40 horas, no lote (13) - ESTUFAS com 85 litros, com

estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço

inoxidável com polimento tipo espelho; medidas internas de (largura, altura e

profundidade)44,5x45x42,5 cm; Câmara de aquecimento com circulação do ar por

convecção natural; Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada

dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema magnético para oferecer um bom

fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone;03 Trilhos na câmara interna para

movimentar a bandeja; Controlador de temperatura tipo hidráulico com capilar de aço

inoxidável; Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C; Resolução do controle de

temperatura +/- 10°C; Homogeneidade do sistema de +/- 4° C; Sistema bivolt para a tensão

de alimentação; DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS 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. 048/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 8.1.1; 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 16/08/2018, às 09:05:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 16/08/2018, às 09:05:47 horas, no lote (13) - ESTUFAS com 85 litros, com

estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço

inoxidável com polimento tipo espelho; medidas internas de (largura, altura e

profundidade)44,5x45x42,5 cm; Câmara de aquecimento com circulação do ar por

convecção natural; Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada

dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema magnético para oferecer um bom

fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone;03 Trilhos na câmara interna para

movimentar a bandeja; Controlador de temperatura tipo hidráulico com capilar de aço

inoxidável; Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C; Resolução do controle de

temperatura +/- 10°C; Homogeneidade do sistema de +/- 4° C; Sistema bivolt para a tensão

de alimentação; DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS 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 os

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

Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:05:47 horas, no lote (13) - ESTUFAS com 85 litros, com

estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço

inoxidável com polimento tipo espelho; medidas internas de (largura, altura e

profundidade)44,5x45x42,5 cm; Câmara de aquecimento com circulação do ar por

convecção natural; Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada

dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema magnético para oferecer um bom

fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone;03 Trilhos na câmara interna para

movimentar a bandeja; Controlador de temperatura tipo hidráulico com capilar de aço

inoxidável; Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C; Resolução do controle de

temperatura +/- 10°C; Homogeneidade do sistema de +/- 4° C; Sistema bivolt para a tensão

de alimentação; DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL. -  pelo

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

FERNANDES - EPP com o valor R$ 7.790,01.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:57:50 horas, no lote (14) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

-ILUMINAÇÃO: LED � HASTE: FLEXÍVEL, HALOGÊNIO 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. Bivolt, tratamento antiferruginoso. Lâmpada Fria (Led). Garantia, mínima de

01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2018, às
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14:06:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:06:25 horas, no lote (14) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

-ILUMINAÇÃO: LED � HASTE: FLEXÍVEL, HALOGÊNIO 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. Bivolt, tratamento antiferruginoso. Lâmpada Fria (Led). Garantia, mínima de

01 (um) ano. -  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.

048/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa HDX

COMERCIAL EIRELI ? ME, vencedora do certame. No dia 16/08/2018, às 09:08:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:08:21 horas, no lote (14) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

-ILUMINAÇÃO: LED � HASTE: FLEXÍVEL, HALOGÊNIO 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. Bivolt, tratamento antiferruginoso. Lâmpada Fria (Led). Garantia, mínima de

01 (um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:08:21 horas, no lote (14) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

-ILUMINAÇÃO: LED � HASTE: FLEXÍVEL, HALOGÊNIO 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. Bivolt, tratamento antiferruginoso. Lâmpada Fria (Led). Garantia, mínima de

01 (um) ano. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HDX COMERCIAL EIRELI - ME com o valor R$ 1.402,98.

 

    No dia 31/07/2018, às 10:53:44 horas, no lote (15) - FREEZER PARA
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ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento vertical, de formato externo e interno

retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. - Dotado de DOIS

compartimentos independentes, sendo um refrigerador para conservação com trabalho em

4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. - Capacidade para armazenamento mínimo

de 120 litros úteis em cada compartimento. - Refrigeração com circulação de ar forçado.

Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do

EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/08/2018, às 12:34:45

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 12:34:45 horas, no lote (15) - FREEZER PARA

ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento vertical, de formato externo e interno

retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. - Dotado de DOIS

compartimentos independentes, sendo um refrigerador para conservação com trabalho em

4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. - Capacidade para armazenamento mínimo

de 120 litros úteis em cada compartimento. - Refrigeração com circulação de ar forçado.

Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do

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

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

INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L. No dia 02/08/2018, às 16:49:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2018, às 16:49:46 horas, no lote (15) - FREEZER PARA

ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento vertical, de formato externo e interno

retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. - Dotado de DOIS

compartimentos independentes, sendo um refrigerador para conservação com trabalho em

4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. - Capacidade para armazenamento mínimo

de 120 litros úteis em cada compartimento. - Refrigeração com circulação de ar forçado.

Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do

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

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

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.. No dia 02/08/2018, às 16:50:20 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (15) - FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento vertical,

de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda

científica. - Dotado de DOIS compartimentos independentes, sendo um refrigerador para

conservação com trabalho em 4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. - Capacidade
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para armazenamento mínimo de 120 litros úteis em cada compartimento. - Refrigeração com

circulação de ar forçado. Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 31/07/2018, às 11:16:04 horas, no lote (16) - GELADEIRA EXPOSITORA 300

litros, vertical com porta de vidro duplo e gabinete em metal. Tem degelo automático,

iluminação interna e pés com regulagem de altura; assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situado em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2018, às 14:07:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:07:38 horas, no lote (16) - GELADEIRA EXPOSITORA 300

litros, vertical com porta de vidro duplo e gabinete em metal. Tem degelo automático,

iluminação interna e pés com regulagem de altura; assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situado em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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. 048/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

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

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI ? EPP, vencedora do certame.

No dia 16/08/2018, às 09:06:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:06:16 horas, no lote (16) - GELADEIRA EXPOSITORA 300

litros, vertical com porta de vidro duplo e gabinete em metal. Tem degelo automático,

iluminação interna e pés com regulagem de altura; assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situado em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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 os

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

Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:06:16 horas, no lote (16) - GELADEIRA EXPOSITORA 300

litros, vertical com porta de vidro duplo e gabinete em metal. Tem degelo automático,

iluminação interna e pés com regulagem de altura; assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situado em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 6.200,00.

 

    No lote (17) - GONIÔMETRO � MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. - não

foram encontradas propostas.

 

    No lote (18) - LEITOR DE CODIGO DE BARRA fixo com as seguintes características

técnicas: Fonte de luz: Laser visível; Padrão de leitura: Omnidirecional: ao menos 5 campos

de 4 linhas; Capacidade de decodificação: leitura autodiscriminante, todos os padrões de

códigos de barras 1D; Velocidade de leitura: 1800 linhas por segundo ou superior; Largura

do campo: 100 mm � (4 polegadas); Densidade mínima do código: 0.127mm; Número de

caracteres: até 80 caracteres; Emitir sinal: sonoro e luminoso; Proteção da janela de leitura;

Suporte (pedestal com haste) flexível. Garantia, mínima de 01 (um) ano, com fornecedor ou

rede de assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho,

Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 31/07/2018, às 11:15:11 horas, no lote (19) - LONGARINA COM TRÊS

ASSENTOS � 03 (três) lugares, com medidas mínimas do assento de 47 cm de comprimento

X 48 cm de largura, encosto com medidas mínimas de 46 cm de altura X 45 cm de largura, e

medida mínima de 165 cm montada, de estrutura em aço, com braços laterais, estofada em

espuma injetada com 05 cm de espessura encosto/assento, como arremate utilizado perfil

de PVC flexível tipo francis e 04 porcas; garra para fixação assento base e encosto base,

revestimento em courvin nas cores azul. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2018, às 14:08:15 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:08:15 horas, no lote (19) - LONGARINA COM TRÊS

ASSENTOS � 03 (três) lugares, com medidas mínimas do assento de 47 cm de comprimento

X 48 cm de largura, encosto com medidas mínimas de 46 cm de altura X 45 cm de largura, e

medida mínima de 165 cm montada, de estrutura em aço, com braços laterais, estofada em

espuma injetada com 05 cm de espessura encosto/assento, como arremate utilizado perfil

de PVC flexível tipo francis e 04 porcas; garra para fixação assento base e encosto base,

revestimento em courvin nas cores azul. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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. 048/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 8.1.1; Que os Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

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

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI ? EPP, vencedora do certame.

No dia 16/08/2018, às 09:06:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/08/2018, às 09:06:30 horas, no lote (19) - LONGARINA COM TRÊS

ASSENTOS � 03 (três) lugares, com medidas mínimas do assento de 47 cm de comprimento

X 48 cm de largura, encosto com medidas mínimas de 46 cm de altura X 45 cm de largura, e

medida mínima de 165 cm montada, de estrutura em aço, com braços laterais, estofada em

espuma injetada com 05 cm de espessura encosto/assento, como arremate utilizado perfil

de PVC flexível tipo francis e 04 porcas; garra para fixação assento base e encosto base,

revestimento em courvin nas cores azul. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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 os Pareceres

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

Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:06:30 horas, no lote (19) - LONGARINA COM TRÊS

ASSENTOS � 03 (três) lugares, com medidas mínimas do assento de 47 cm de comprimento

X 48 cm de largura, encosto com medidas mínimas de 46 cm de altura X 45 cm de largura, e

medida mínima de 165 cm montada, de estrutura em aço, com braços laterais, estofada em

espuma injetada com 05 cm de espessura encosto/assento, como arremate utilizado perfil

de PVC flexível tipo francis e 04 porcas; garra para fixação assento base e encosto base,

revestimento em courvin nas cores azul. Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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$ 6.600,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 11:16:24 horas, no lote (20) - MACA TIPO DIVÃ � Divã para exames

simples com suporte para papel lençol. Estrutura tubular Ø 1.1/4"x1,20 mm, leito estofado

revestido em napa, cabeceira reclinável através de cremalheira e pés com ponteiras �

Dimensões: 1,83x0,60x0,80 m. Opções de largura: - 0,60 m (DVM) - 0,70 m (DVM-2) - 0,80

m (DVM-3), Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 14/08/2018, às 14:08:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:08:46 horas, no lote (20) - MACA TIPO DIVÃ � Divã para exames

simples com suporte para papel lençol. Estrutura tubular Ø 1.1/4"x1,20 mm, leito estofado

revestido em napa, cabeceira reclinável através de cremalheira e pés com ponteiras �

Dimensões: 1,83x0,60x0,80 m. Opções de largura: - 0,60 m (DVM) - 0,70 m (DVM-2) - 0,80

m (DVM-3), Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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. 048/2018; Considerando o preenchimento das exigências e
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condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; 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

16/08/2018, às 09:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:06:42 horas, no lote (20) - MACA TIPO DIVÃ � Divã para exames

simples com suporte para papel lençol. Estrutura tubular Ø 1.1/4"x1,20 mm, leito estofado

revestido em napa, cabeceira reclinável através de cremalheira e pés com ponteiras �

Dimensões: 1,83x0,60x0,80 m. Opções de largura: - 0,60 m (DVM) - 0,70 m (DVM-2) - 0,80

m (DVM-3), Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017

aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:06:42 horas, no lote (20) - MACA TIPO DIVÃ � Divã para exames

simples com suporte para papel lençol. Estrutura tubular Ø 1.1/4"x1,20 mm, leito estofado

revestido em napa, cabeceira reclinável através de cremalheira e pés com ponteiras �

Dimensões: 1,83x0,60x0,80 m. Opções de largura: - 0,60 m (DVM) - 0,70 m (DVM-2) - 0,80

m (DVM-3), Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 1.655,01.

 

    No dia 31/07/2018, às 11:03:09 horas, no lote (21) - MEDIDOR DE MONOXICO DE

CARBONO � Tipo de sensor: Célula de combustível eletroquímico; assistências técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho. Rondônia. Garantia, mínima de 01

(um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/08/2018, às 11:28:38 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 10/08/2018, às 11:28:38 horas, no lote (21) - MEDIDOR DE MONOXICO DE

CARBONO � Tipo de sensor: Célula de combustível eletroquímico; assistências técnicas

credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho. Rondônia. Garantia, mínima de 01

(um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI. No dia 14/08/2018, às 09:52:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (21) - MEDIDOR DE MONOXICO DE CARBONO � Tipo de sensor: Célula de

combustível eletroquímico; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho. Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 31/07/2018, às 11:27:55 horas, no lote (22) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO �

Características mínimas: PROJETOR DE OPTÓTIPOS - Distância do projetor: 1,5m ¿ 6,1m;

número de gráficos: 30; tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação

de projeção: 30 x (5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8,

isolação simples 21, r&g 1: máscara de mudança; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do

programa: máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10º cima/abaixo

de forma de linha horizontal de projeção; led de projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto

desligamento: depois de 10 minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz

(voltagem); consumo de energia: 80va; dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

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

14/08/2018, às 14:10:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2018, às 14:10:01 horas, no lote (22) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO �

Características mínimas: PROJETOR DE OPTÓTIPOS - Distância do projetor: 1,5m ¿ 6,1m;

número de gráficos: 30; tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação

de projeção: 30 x (5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8,

isolação simples 21, r&g 1: máscara de mudança; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do

programa: máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10º cima/abaixo

de forma de linha horizontal de projeção; led de projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto

desligamento: depois de 10 minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz

(voltagem); consumo de energia: 80va; dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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. 048/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

Declaramos a empresa W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ?

EPP, vencedora do certame. No dia 16/08/2018, às 09:08:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/08/2018, às 09:08:48 horas, no lote (22) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO �

Características mínimas: PROJETOR DE OPTÓTIPOS - Distância do projetor: 1,5m ¿ 6,1m;

número de gráficos: 30; tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação
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de projeção: 30 x (5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8,

isolação simples 21, r&g 1: máscara de mudança; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do

programa: máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10º cima/abaixo

de forma de linha horizontal de projeção; led de projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto

desligamento: depois de 10 minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz

(voltagem); consumo de energia: 80va; dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  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 os Pareceres Técnicos e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;Que o Parecer Jurídico n. 586/SPACC/PGM/2017

aprovou o certame; 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 16/08/2018, às 09:08:48 horas, no lote (22) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO �

Características mínimas: PROJETOR DE OPTÓTIPOS - Distância do projetor: 1,5m ¿ 6,1m;

número de gráficos: 30; tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação

de projeção: 30 x (5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8,

isolação simples 21, r&g 1: máscara de mudança; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do

programa: máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10º cima/abaixo

de forma de linha horizontal de projeção; led de projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto

desligamento: depois de 10 minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz

(voltagem); consumo de energia: 80va; dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -

E com o valor R$ 7.000,00.

 

    No dia 31/07/2018, às 11:00:23 horas, no lote (23) - SELADORA PARA PAPEL GRAU

CIRÚRGICO � Características técnicas: Largura da selagem: 13 mm Largura da embalagem:

300 mm / 30 cm Controle eletrônico de temperatura até 300º C Controle eletrônico do tempo

de selagem com bip sonoro Alavanca de selagem Suporte e cortador de bobinas com faca

de duplo corte Potência 150 watts Tensão de alimentação opcional: 110 ou 220 V / 60 Hz

Dimensões: 380 mm x 380 x 180 mm Peso aproximado 7,5 kg Fabricação nacional,

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

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

31/07/2018, às 13:30:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (23) - SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO � Características técnicas:

Largura da selagem: 13 mm Largura da embalagem: 300 mm / 30 cm Controle eletrônico de

temperatura até 300º C Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro Alavanca

de selagem Suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte Potência 150 watts

Tensão de alimentação opcional: 110 ou 220 V / 60 Hz Dimensões: 380 mm x 380 x 180 mm

Peso aproximado 7,5 kg Fabricação nacional, assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 31/07/2018, às 11:28:50 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, no lote

(5) - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO � Água Natural e Gelada; Fácil, instalação; Baixa

consumo de energia; Acomoda Garrafões de 10 e 20 litros. Certificado pelo INMETRO; Gás

R-134a: inofensivo à camada de ozônio; Produto na cor branca: Gabinete em plástico

injetado e chapa eletrozincada pintado na cor branca, totalmente desmontável e de fácil

reposição;  Reservatório de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera

as propriedades da água; Nanotecnologia, exclusiva proteção aplicada no reservatório de

água, atuando como um �escudo� que inibe a proliferação de bactérias; Torneiras de grande

vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o uso, facilitam a higienização e manutenção;

Gabinete com proteção ultravioleta UV; Uso interno e externo conforme grau de certificação

do INMETRO IPX4; assistências Técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto

Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, deste LOTE,

com fundamento no item 8.2., I do Edital, pela manifestação no Sistema no dia 31/07/2018

às 11:21:44 relatando: �Bom dia, Srª Pregoeira! Infelizmente enviei o valor equivocado.

Lancei o valor unitário ao invés o total.

 

    No dia 31/07/2018, às 13:30:32 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HDX COMERCIAL EIRELI - ME, no lote (23) - SELADORA

PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO � Características técnicas: Largura da selagem: 13 mm

Largura da embalagem: 300 mm / 30 cm Controle eletrônico de temperatura até 300º C

Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro Alavanca de selagem Suporte e

cortador de bobinas com faca de duplo corte Potência 150 watts Tensão de alimentação

opcional: 110 ou 220 V / 60 Hz Dimensões: 380 mm x 380 x 180 mm Peso aproximado 7,5

kg Fabricação nacional, assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HDX COMERCIAL EIRELI - ME, deste LOTE, com fundamento no

item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração

como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de

Referência), e ainda, manifestação no Sistema no dia 31/07/2018 às 1250:12, relatando: �Sr°
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Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o valor do lote 23 para 581,25.

 

    No dia 01/08/2018, às 12:29:11 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, no lote

(7) - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE- Estofado em espuma, Para coleta de sangue

em geral. Ideal para laboratórios, hospitais, e banco de sangue. Com assento estofado em

tecido ou courvin, com apoio de braço totalmente regulável. A 120 x L 0,61 x C 1,75 m.

MATERIAL DE CONFECÇÃO = AÇO / FERRO PINTADO BRAÇADEIRA = REGULÁVEL.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, 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 prazo estipulado no Sistema.

 

    No dia 01/08/2018, às 12:30:42 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (11) -

ELETRONISTAGMÓGRAFO � Sistema de eletronistagmografia digital computadorizado, com

hardware baseado em múltiplos Processadores Digitais de Sinais (DSPs), com porta USB.

Deve possuir pelo menos quatro canais de aquisição, com conversor rápido e resolução de

12 bits. Deve realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos e o modo eletro com até 9

eletrodos, realizar teste de impedância da interface eletrodo-pele, com resolução de 1k Oh.

Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em Porto Velho, Rondonia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MICRO SERVICE

ELETRONICOS EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o

valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago,

conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda,

manifestação no Sistema no dia 01/08/2018 às 10:57:49, relatando: �Sr. Pregoeiro não

conseguimos chegar no seu valor estimado.

 

    No dia 01/08/2018, às 12:34:45 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - COLDLAB INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA

TECNICA L, no lote (15) - FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento

vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a

guarda científica. - Dotado de DOIS compartimentos independentes, sendo um refrigerador

para conservação com trabalho em 4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. -

Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis em cada compartimento. -

Refrigeração com circulação de ar forçado. Assistências técnicas credenciadas pelo

fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um)

ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do EDITAL. O motivo da
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desclassificação foi: Desclassifico a empresa COLDLAB INDUSTRIA COMERCIO E

ASSISTENCIA TECNICA L, 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 prazo estipulado no Sistema.

 

    No dia 02/08/2018, às 16:22:35 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CONTRONIC SISTEMAS AUTOMATICOS LTDA - ME, no lote

(11) -  ELETRONISTAGMÓGRAFO � Sistema de eletronistagmograf ia digi tal

computadorizado, com hardware baseado em múltiplos Processadores Digitais de Sinais

(DSPs), com porta USB. Deve possuir pelo menos quatro canais de aquisição, com

conversor rápido e resolução de 12 bits. Deve realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos

e o modo eletro com até 9 eletrodos, realizar teste de impedância da interface eletrodo-pele,

com resolução de 1k Oh. Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em

Porto Velho, Rondonia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

CONTRONIC SISTEMAS AUTOMATICOS 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 02/08/2018, às 16:23:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME, no lote (11) -

ELETRONISTAGMÓGRAFO � Sistema de eletronistagmografia digital computadorizado, com

hardware baseado em múltiplos Processadores Digitais de Sinais (DSPs), com porta USB.

Deve possuir pelo menos quatro canais de aquisição, com conversor rápido e resolução de

12 bits. Deve realizar o modo vecto com apenas 4 eletrodos e o modo eletro com até 9

eletrodos, realizar teste de impedância da interface eletrodo-pele, com resolução de 1k Oh.

Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situado em Porto Velho, Rondonia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa EMPIRE COMERCIAL

EIRELI ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado

está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do

Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação

no Sistema no prazo estipulado pela Pregoeira para adequação do seu valor, na

convocação fundamentada pelo item 8.4 do Edital.

 

    No dia 02/08/2018, às 16:49:46 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -
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desclassificou o fornecedor - LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., no lote (15) -

FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento vertical, de formato

externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. -

Dotado de DOIS compartimentos independentes, sendo um refrigerador para conservação

com trabalho em 4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. - Capacidade para

armazenamento mínimo de 120 litros úteis em cada compartimento. - Refrigeração com

circulação de ar forçado. Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em

Porto Velho, Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO

conforme ANEXOS do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, deste LOTE, com fundamento no item 8.2.,

III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como

valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência).

 

    No dia 02/08/2018, às 16:50:19 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME, no lote (15) - FREEZER

PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE Equipamento vertical, de formato externo e interno

retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. - Dotado de DOIS

compartimentos independentes, sendo um refrigerador para conservação com trabalho em

4°C e outro freezer com temperatura de-25°C. - Capacidade para armazenamento mínimo

de 120 litros úteis em cada compartimento. - Refrigeração com circulação de ar forçado.

Assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho, Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano.DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa EMPIRE COMERCIAL

EIRELI ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado

está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do

Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação

no Sistema no prazo estipulado pela Pregoeira para adequação do seu valor, na

convocação fundamentada pelo item 8.4 do Edital.

 

    No dia 10/08/2018, às 11:28:37 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (21) -

MEDIDOR DE MONOXICO DE CARBONO � Tipo de sensor: Célula de combustível

eletroquímico; assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho.

Rondônia. Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme

ANEXOS do EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.1 do

Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 864/867 dos autos, o qual concluiu que o

produto �ofertado não possui todas as especificações/características técnicas solicitadas no

Edital, especificamente no que se refere à voltagem da bateria do equipamento e tempo de

vida útil da bateria, umidade relativa e temperatura de operação; tornado a aquisição inviável
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por essa Administração, passando a figurar como INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 14/08/2018, às 09:52:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME, no lote (21) - MEDIDOR DE

MONOXICO DE CARBONO � Tipo de sensor: Célula de combustível eletroquímico;

assistências técnicas credenciadas pelo fabricante, situada em Porto Velho. Rondônia.

Garantia, mínima de 01 (um) ano. DESCRIÇÃO e ESPECIFICAÇÃO conforme ANEXOS do

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa EMPIRE COMERCIAL

EIRELI ME, deste LOTE, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o

valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago,

conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela

ausência de manifestação no Sistema no prazo estipulado pela Pregoeira para adequação

do seu valor, na convocação fundamentada pelo item 8.4 do Edital.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

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

05.028.965/0001-06 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

10.242.040/0001-01 ANDES COMERCIAL LTDA.

84.558.634/0001-54 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

11.286.579/0001-17 COLDLAB INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L

94.260.569/0001-30 CONTRONIC SISTEMAS AUTOMATICOS LTDA - ME

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME

11.050.321/0001-17 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP

07.590.023/0001-42 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD
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24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI - ME

04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.952.368/0001-48 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

13.389.967/0001-59 LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

29.963.808/0001-56 M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA. EPP

24.473.719/0001-08 MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME

18.472.961/0001-64 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

10.806.205/0001-12 OUTSET COMERCIO E IMPORT DE EQUIPA PARA LABORATORI

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI

08.335.448/0001-78 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

18.558.644/0001-65 W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E
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