
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: 08.00045/2018)

 

     às 10:08:30 horas do dia 05/10/2018 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: 08.00045/2018 -

2018/099/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E

EQUIPAMENTOS, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e

Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente,

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e

pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 18G

ou 1,25mm (ABNT); Comprimento: 23,6mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de

segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 � 2,5cm; Método de

Esterilização Radiação Gamma; validade mínima de 1 ano após a entrega.

Lote (2) - AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e

pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 15G

ou 1,70mm (ABNT); Comprimento: 33,3mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de

segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 � 1,5cm; Método de

Esterilização Radiação Gamma. validade mínima de 1 ano após a entrega.

Lote (3) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Aspiração regulável, regulagem através

de um botão de alta sensibilidade; com bateria Alimentação DC (bateria recarregável) e AC

(rede elétrica bivolt); Fácil limpeza e higienização; Baixo consumo de energia; Botão

regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Bomba tipo pistão totalmente

isento de óleo; Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Sem necessidade de

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 23:36:29:948 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 62.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 23:36:29:948 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 72.000,00
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manutenção e lubrificantes; garantia mínima de 1 ano após a entrega.

Lote (4) - BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável,

Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo

com a norma padrão de biossegurança.

Lote (5) - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e

colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável.

Lote (6) - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto

e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:42:50:193 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 245.545,55

04/10/2018 23:36:29:948 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 205.000,00

04/10/2018 17:55:26:012 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 185.042,84

04/10/2018 17:58:57:457 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 185.000,00

04/10/2018 22:32:06:715 MBR FERNANDES - EPP  R$ 200.000,00

04/10/2018 14:30:33:571 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 184.295,00

04/10/2018 22:11:12:867 L R F BATISTA - ME  R$ 185.000,00

04/10/2018 18:36:25:525 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 19:13:56:372 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 5.000,00

04/10/2018 23:36:29:948 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 3.540,00

04/10/2018 17:55:26:012 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.486,90

04/10/2018 22:32:06:715 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.000,00

04/10/2018 22:11:12:867 L R F BATISTA - ME  R$ 3.490,00

04/10/2018 17:57:29:038 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 3.490,44

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 19:13:56:372 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 26.964,00

04/10/2018 18:10:04:760 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 34.240,00

04/10/2018 23:36:29:948 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 34.240,00

04/10/2018 17:55:26:012 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 34.237,86

05/10/2018 08:23:13:947 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 34.240,00

04/10/2018 22:32:06:715 MBR FERNANDES - EPP  R$ 36.000,00

04/10/2018 22:11:12:867 L R F BATISTA - ME  R$ 34.200,00

04/10/2018 18:05:42:050 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 34.240,00

04/10/2018 17:57:29:038 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 34.240,00

04/10/2018 18:36:25:525 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (7) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não

absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura

traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de

regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a

entrega. PP

Lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não

absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura

traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de

regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a

entrega. M

04/10/2018 19:29:03:463 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 13.734,00

04/10/2018 18:11:58:071 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.440,00

04/10/2018 23:38:54:622 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 17.440,00

04/10/2018 17:58:00:692 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 17.438,91

05/10/2018 08:24:07:512 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 17.440,00

04/10/2018 22:33:37:123 MBR FERNANDES - EPP  R$ 19.000,00

04/10/2018 21:50:14:830 L R F BATISTA - ME  R$ 17.400,00

04/10/2018 18:06:30:991 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 17.440,00

04/10/2018 18:03:19:088 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 17.440,00

04/10/2018 18:37:07:165 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 19:29:03:463 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 20.384,00

04/10/2018 18:11:58:071 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 21.517,60

04/10/2018 23:38:54:622 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 21.320,00

04/10/2018 17:58:00:692 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 21.512,40

04/10/2018 18:00:50:644 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 21.500,00

04/10/2018 22:33:37:123 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

04/10/2018 21:50:14:830 L R F BATISTA - ME  R$ 21.517,60

04/10/2018 18:03:19:088 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 21.517,60

04/10/2018 18:37:07:165 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 19:29:03:463 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 12.784,00

04/10/2018 18:11:58:071 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.241,60

04/10/2018 23:38:54:622 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 13.120,00

04/10/2018 17:58:00:692 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.238,40

04/10/2018 18:00:50:644 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 13.200,00

04/10/2018 22:33:37:123 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00
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Lote (9) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não

absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura

traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de

regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a

entrega.  G

Lote (10) - CINTA IMOBILIZADORA PÉLVICA: reutilizável; lavável; pode ser desinfectado;

tecido não estica; permite obtenção de radiografias; traciona a pelve; parte frontal facilita

inserção de cateter urinário;

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - COLETE REFLETIVO: com identificação do SAMU na parte frontal esquerda, na

cor azul padrão do SAMU, em tecido resistente e lavável; faixas refletoras em toda extensão

na cor laranja; nome do SAMU nas costas bordado; fecho frontal em zíper.

Lote (12) - COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em

nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e

tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna,

com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da

vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido,

confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e

verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da

cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte

superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para

imobilização e transporte de ate 165 Kg.

04/10/2018 21:50:14:830 L R F BATISTA - ME  R$ 13.241,60

04/10/2018 18:03:19:088 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 13.241,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:11:58:071 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.434,64

04/10/2018 23:38:54:622 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.348,00

04/10/2018 17:58:00:692 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 9.432,36

04/10/2018 18:00:50:644 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 9.400,00

04/10/2018 21:50:14:830 L R F BATISTA - ME  R$ 9.440,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 23:40:39:169 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 18.720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 20:41:47:498 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 41.800,00

04/10/2018 18:13:58:646 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 42.438,00

04/10/2018 23:40:39:169 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 41.800,00

04/10/2018 17:33:34:200 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 42.436,90

01/10/2018 16:57:43:518 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 42.438,00
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Lote (13) - COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete é confeccionado em

nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e

tronco da vítima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes

radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem

em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado

em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera

ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O

colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação

dos membros inferiores da vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte

de ate 25 KG.

Lote (14) - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem

individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm  (15F); para uso com tubos

traqueais entre 5.5mm a 10,0mm;  Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca

visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo

traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;

Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de

posicionamento para o uso em ambos os sentidos  (extremidade angulada ou reta); isento

de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima de 1 ano

após a entrega.

04/10/2018 18:02:29:621 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 42.300,00

05/10/2018 08:30:18:804 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 42.438,00

04/10/2018 22:35:46:735 MBR FERNANDES - EPP  R$ 45.000,00

04/10/2018 21:52:19:777 L R F BATISTA - ME  R$ 42.438,00

04/10/2018 18:37:52:816 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 120.000,00

01/10/2018 16:20:34:253 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 42.438,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 20:41:47:498 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 26.600,00

04/10/2018 18:13:58:646 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 26.642,00

04/10/2018 23:40:39:169 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 26.600,00

04/10/2018 17:33:34:200 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 26.641,30

01/10/2018 16:57:43:518 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 26.642,00

04/10/2018 18:02:29:621 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 26.500,00

05/10/2018 08:30:18:804 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 26.642,00

04/10/2018 22:35:46:735 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00

04/10/2018 21:52:19:777 L R F BATISTA - ME  R$ 26.642,00

04/10/2018 18:37:52:816 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

01/10/2018 16:20:34:253 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 26.642,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (15) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral

de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para

cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para

verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada;

registro na ANVISA.

Lote (16) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral

de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para

cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para

verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada;

registro na ANVISA.

Lote (17) - KIT DE CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL: contendo 1 cânula de Guedel de

04/10/2018 21:52:19:777 L R F BATISTA - ME  R$ 12.700,00

04/10/2018 13:44:29:426 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 15.750,00

04/10/2018 18:08:11:057 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 12.600,00

05/10/2018 08:58:02:183 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 12.731,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 20:41:47:498 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 23.010,00

04/10/2018 18:13:58:646 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.430,18

04/10/2018 23:40:39:169 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 25.370,00

04/10/2018 17:33:34:200 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 25.429,00

04/10/2018 18:02:29:621 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 25.300,00

05/10/2018 08:30:18:804 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 25.430,18

04/10/2018 22:35:46:735 MBR FERNANDES - EPP  R$ 27.000,00

04/10/2018 21:52:19:777 L R F BATISTA - ME  R$ 25.430,18

04/10/2018 18:08:11:057 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 24.780,00

04/10/2018 18:37:52:816 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:03:12:024 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 15.210,00

04/10/2018 18:15:56:862 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 16.663,14

04/10/2018 23:42:30:911 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 16.380,00

04/10/2018 17:38:17:191 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 16.662,36

04/10/2018 18:04:45:563 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 16.500,00

05/10/2018 08:33:50:805 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 16.663,14

04/10/2018 22:38:21:224 MBR FERNANDES - EPP  R$ 20.000,00

04/10/2018 21:54:49:912 L R F BATISTA - ME  R$ 16.600,00

04/10/2018 18:09:39:079 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 16.380,00

04/10/2018 18:38:47:791 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 70.000,00
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40mm; 1 cânula de Guedel  de 50mm;1 cânula de Guedel de 60mm;1 cânula de Guedel  de

70mm; 1 cânula de Guedel de 80mm; 1 cânula de Guedel de 90mm;1 cânula de Guedel de

100mm;1 cânula de Guedel  de 110mm;1 estojo de plástico transparente, as cânulas podem

ter cores diferentes; deve ser passível de desinfecção; registro na ANVISA; validade mínima

de 1 ano após a entrega.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE

DESASTRE de acordo com padrões internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em

nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos;

Possui alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Com

ilhós niquelados nos 4 cantos;  004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para

anotações; 001 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de

procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 015 coletes para

treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde

(sendo 3 de cada cor); 003 peças de Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores

vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS

APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm.

Lote (19) - MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças

para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima; Possibilidade de

içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitem

movimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito

resistente. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:03:12:024 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 42.287,39

04/10/2018 23:42:30:911 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 55.800,00

04/10/2018 17:38:17:191 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 44.640,00

04/10/2018 18:04:45:563 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 42.100,00

05/10/2018 08:33:50:805 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 42.287,94

04/10/2018 22:38:21:224 MBR FERNANDES - EPP  R$ 45.000,00

04/10/2018 21:54:49:912 L R F BATISTA - ME  R$ 42.200,00

04/10/2018 18:09:39:079 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 41.400,00

04/10/2018 18:38:47:791 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:03:12:024 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 50.000,00

04/10/2018 18:15:56:862 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 44.040,00

04/10/2018 23:42:30:911 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 50.000,00

04/10/2018 17:38:17:191 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 44.030,80

04/10/2018 18:04:45:563 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 44.000,00
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Lote (20) - MASSAGEADOR CARDÍACO AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza massagem

cardíaca automaticamente; atualizado com o protocolo AHA 2015, contém: plataforma,

conjunto de compressão torácica, bateria e carregador de bateria; uso adulto.

Lote (21) - MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em

latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em

cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo;

lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.

Lote (22) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Lote (23) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

05/10/2018 08:33:50:805 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 44.040,00

04/10/2018 22:38:21:224 MBR FERNANDES - EPP  R$ 46.000,00

04/10/2018 21:54:49:912 L R F BATISTA - ME  R$ 44.004,00

04/10/2018 18:38:47:791 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:43:25:986 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 189.989,99

04/10/2018 18:04:45:563 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 7.000.000,00

04/10/2018 18:38:47:791 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:06:57:839 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 21.200,00

04/10/2018 21:57:45:275 L R F BATISTA - ME  R$ 21.400,00

04/10/2018 18:39:33:494 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:18:07:826 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.789,00

04/10/2018 23:44:44:686 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 19.600,00

04/10/2018 18:06:57:839 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 19.000,00

04/10/2018 22:40:36:642 MBR FERNANDES - EPP  R$ 22.000,00

04/10/2018 14:35:09:513 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 19.250,00

04/10/2018 21:57:45:275 L R F BATISTA - ME  R$ 19.789,00

04/10/2018 13:46:51:903 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.500,00

05/10/2018 09:04:50:709 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 19.789,00
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série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Lote (24) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Lote (25) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:18:07:826 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.789,00

04/10/2018 23:44:44:686 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 19.600,00

04/10/2018 18:06:57:839 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 19.000,00

04/10/2018 22:40:36:642 MBR FERNANDES - EPP  R$ 22.000,00

04/10/2018 14:35:09:513 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 19.250,00

04/10/2018 21:57:45:275 L R F BATISTA - ME  R$ 19.789,00

04/10/2018 13:46:51:903 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.500,00

04/10/2018 18:11:18:446 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 19.600,00

05/10/2018 09:04:50:709 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 19.789,00

04/10/2018 18:39:33:494 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:18:07:826 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.354,40

04/10/2018 23:44:44:686 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 20.160,00

04/10/2018 18:06:57:839 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 19.500,00

04/10/2018 22:40:36:642 MBR FERNANDES - EPP  R$ 22.000,00

04/10/2018 14:35:09:513 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 19.800,00

04/10/2018 21:57:45:275 L R F BATISTA - ME  R$ 20.300,00

04/10/2018 13:46:51:903 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.600,00

04/10/2018 18:11:18:446 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 20.160,00

05/10/2018 09:04:50:709 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 20.354,40

04/10/2018 18:39:33:494 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:18:07:826 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.919,80
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Lote (26) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Lote (27) - MÁSCARA LARÍNGEA  Nº 4: e100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

04/10/2018 23:44:44:686 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 20.720,00

04/10/2018 18:06:57:839 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 19.000,00

04/10/2018 22:40:36:642 MBR FERNANDES - EPP  R$ 22.000,00

04/10/2018 14:35:09:513 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 20.350,00

04/10/2018 21:57:45:275 L R F BATISTA - ME  R$ 20.919,80

04/10/2018 13:46:51:903 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.700,00

04/10/2018 18:11:18:446 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 20.720,00

05/10/2018 09:04:50:709 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 20.919,80

04/10/2018 18:39:33:494 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:19:59:951 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.919,80

04/10/2018 23:46:55:568 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 20.720,00

04/10/2018 18:09:28:685 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 19.500,00

04/10/2018 22:46:05:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 22.000,00

04/10/2018 14:42:57:717 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 20.350,00

04/10/2018 22:00:22:399 L R F BATISTA - ME  R$ 20.919,80

04/10/2018 13:49:40:741 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.700,00

04/10/2018 18:13:14:649 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 20.720,00

05/10/2018 09:09:45:691 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 20.919,80

04/10/2018 18:40:25:594 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:19:59:951 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 24.611,40

04/10/2018 23:46:55:568 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 24.300,00

04/10/2018 18:09:28:685 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 23.000,00

04/10/2018 22:46:05:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 26.000,00

04/10/2018 14:42:57:717 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 24.750,00

04/10/2018 22:00:22:399 L R F BATISTA - ME  R$ 24.600,00
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Lote (28) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso. Registro na ANVISA, validade

mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL

E SEUS ANEXOS

Lote (29) - MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;-

zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; costura dupla; parte

interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com elásticos para fixação de materiais diversos;

três cartelas com 9 compartimentos;-compartimento destacável; acabamento em nylon;

forrada com isomanta; nas cores padrão do SAMU

Lote (30) - OXÍMETRO DE PULSO: Oxímetro de pulso tipo portátil: Cada Aparelho deverá

vir acompanhado de: sensor SpO2: 02 (dois) sensores não Descartáveis para dedo adulto.

02 (dois) sensores não descartáveis para Neonatos. Apresentação da curva plestimográfica.

04/10/2018 13:49:40:741 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 4.500,00

04/10/2018 18:13:14:649 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 25.200,00

05/10/2018 09:09:45:691 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 24.611,40

04/10/2018 18:40:25:594 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:19:59:951 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 24.611,40

04/10/2018 23:46:55:568 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 24.300,00

04/10/2018 18:09:28:685 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 23.000,00

04/10/2018 22:46:05:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 26.000,00

04/10/2018 14:42:57:717 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 24.750,00

04/10/2018 22:00:22:399 L R F BATISTA - ME  R$ 24.600,00

04/10/2018 13:49:40:741 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 4.500,00

04/10/2018 18:13:14:649 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 25.200,00

05/10/2018 09:09:45:691 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 24.611,40

04/10/2018 18:40:25:594 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:07:32:954 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 20.000,00

04/10/2018 23:46:55:568 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.280,00

04/10/2018 17:40:07:961 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.376,00

01/10/2018 16:57:53:953 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 5.344,56

05/10/2018 08:38:12:109 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 5.344,56

04/10/2018 22:46:05:696 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.000,00

04/10/2018 22:00:22:399 L R F BATISTA - ME  R$ 10.000,00

01/10/2018 16:20:37:910 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 5.344,56
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Normatização deverá ser apresentado o Certificado de registro do produto no ministério da

saúde. Deverá ser Apresentado o certificado de conformidade com a norma nbriec 60.601-1

/ iec 601-1 ou equivalente com o país de origem; deverá ser apresentado o certificado De

boas práticas de fabricação � bpf ou certificado de conformidade com a Norma iso 13485 -

sistema de gerenciamento da qualidade ou norma equivalente Do país de origem.

Documentos a apresentar: A) Catálogo original do equipamento. B) Termo de garantia:

declaração de garantia de 12 meses. C) Declaração de fornecimento de treinamento de

operação do equipamento. D) Declaração de fornecimento de treinamento de manutenção

para serviço de Manutenção e técnico.DEMAIS DESCRIÇÕES NO EDITAL

Lote (31) - PROTETOR PARA QUEIMADOS E EVISCERADOS: Confeccionado em

polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril, medindo aproximadamente

100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após entrega.

Lote (32) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS:

Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz,

podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões para facilitar o transporte,

devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com

o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 18:43:54:576 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 211.515,15

04/10/2018 23:46:55:568 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 143.100,00

05/10/2018 08:29:58:857 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.  R$ 143.100,00

04/10/2018 18:09:28:685 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 143.100,00

04/10/2018 14:42:57:717 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 142.835,00

04/10/2018 13:49:40:741 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 328.600,00

05/10/2018 09:09:45:691 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 143.000,00

04/10/2018 18:40:25:594 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 21:10:03:192 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 10.720,00

04/10/2018 18:22:34:236 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 11.356,50

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.256,00

04/10/2018 17:44:10:230 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 11.355,16

04/10/2018 18:12:04:720 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 11.300,00

04/10/2018 22:48:26:071 MBR FERNANDES - EPP  R$ 14.000,00

04/10/2018 22:05:23:749 L R F BATISTA - ME  R$ 11.300,00

04/10/2018 18:14:40:642 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 10.720,00

04/10/2018 18:22:18:103 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 11.356,50
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Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg; validade minima de 1 ano após

entrega.

Lote (33) - PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui trilho

traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta

pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado

(cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vítimas � até 150 kilos, acompanha

jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde � cintos medindo

1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo �cinto de segurança�.

fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em �x.

Lote (34) - PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;

Com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e

rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais

de Qualidade, Normas da ABNT, CE;  Tamanho: 20 cm; Com serrilha.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 21:10:03:192 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 14.560,00

04/10/2018 18:22:34:236 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.572,88

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 14.560,00

04/10/2018 17:44:10:230 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 14.572,60

04/10/2018 18:12:04:720 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 14.500,00

04/10/2018 22:48:26:071 MBR FERNANDES - EPP  R$ 16.000,00

04/10/2018 22:05:23:749 L R F BATISTA - ME  R$ 14.570,00

04/10/2018 18:22:18:103 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 14.572,88

04/10/2018 18:41:36:099 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 21:10:03:192 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 32.000,00

04/10/2018 18:22:34:236 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 32.116,00

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 32.000,00

04/10/2018 17:44:10:230 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 32.115,60

04/10/2018 18:12:04:720 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 32.100,00

04/10/2018 22:48:26:071 MBR FERNANDES - EPP  R$ 35.000,00

04/10/2018 22:05:23:749 L R F BATISTA - ME  R$ 32.100,00

04/10/2018 18:22:18:103 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 32.116,00

04/10/2018 18:41:36:099 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 21:10:03:192 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 1.650,00

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 1.628,00
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Lote (35) - SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula

descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de

250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros.

por ocasião da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no mínimo

de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS

Lote (36) - TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica,

lâminas endurecidas de aço inoxidável; Com borda serrilhada para cortar materiais mais

resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno

proporciona o máximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavável.

Lote (37) - JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço

de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo, preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m,

fechamento com tranca de 50mm

04/10/2018 17:44:10:230 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.367,32

04/10/2018 18:12:04:720 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 1.640,00

04/10/2018 22:48:26:071 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.000,00

04/10/2018 22:05:23:749 L R F BATISTA - ME  R$ 1.643,18

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 42.120,00

04/10/2018 22:05:23:749 L R F BATISTA - ME  R$ 20.900,00

04/10/2018 18:41:36:099 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:30:35:172 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 6.000,00

04/10/2018 18:24:16:267 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 6.357,22

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.298,00

04/10/2018 18:02:33:884 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.356,28

04/10/2018 22:52:46:280 MBR FERNANDES - EPP  R$ 7.000,00

04/10/2018 22:08:55:591 L R F BATISTA - ME  R$ 6.350,00

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 6.357,22

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:30:35:172 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 4.800,00

04/10/2018 18:24:16:267 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.802,00

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 4.760,00

04/10/2018 18:02:33:884 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.801,30

04/10/2018 18:13:47:877 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 4.800,00

04/10/2018 22:52:46:280 MBR FERNANDES - EPP  R$ 5.000,00

04/10/2018 22:08:55:591 L R F BATISTA - ME  R$ 4.802,00
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Lote (38) - TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8

cm) / p ( 53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g ( 86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086

kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m

(laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada,

coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita

crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para

imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou

vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.

Lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas,

confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde

medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para

medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças

opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão 50x30x30cm, com duas repartições

internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e

reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da

mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos

objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três

divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças

opcionais, utilizada em viaturas do samu.

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 4.802,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:30:35:172 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 19.154,40

04/10/2018 18:24:16:267 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.154,50

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 18.850,00

04/10/2018 18:02:33:884 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 19.153,05

04/10/2018 18:13:47:877 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 19.000,00

05/10/2018 08:41:27:649 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 19.154,50

04/10/2018 22:52:46:280 MBR FERNANDES - EPP  R$ 20.000,00

04/10/2018 22:08:55:591 L R F BATISTA - ME  R$ 19.100,00

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 19.154,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:30:35:172 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 25.500,00

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 25.200,00

01/10/2018 16:57:59:711 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 25.558,20

04/10/2018 22:52:46:280 MBR FERNANDES - EPP  R$ 26.000,00

04/10/2018 22:08:55:591 L R F BATISTA - ME  R$ 25.558,20

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 25.558,20
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Lote (40) - PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL.

Características: Dimensionada para suportar vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e

confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso

em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a

imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno

com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de

segurança. Possuir  registro na ANVISA

Lote (41) - MOCHILA RESGATE. Características: Confeccionada em Nylon 600 com

revestimento térmico, que permite flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo

de bolsa. Fechos em zíper plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições

transparentes para armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas:

48 x 34 x 18 cm - (AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro

na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo.

Garantia mínima de 1 2 meses contra defeitos de fabricação

Lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10,

fixado por meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100%

impermeável, com as dimensões aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal

presença de dois bolsos nas dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma

que comporte a guarda de um esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento

01/10/2018 16:20:40:723 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 25.558,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2018 00:30:35:172 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 29.000,00

04/10/2018 18:24:16:267 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 29.166,75

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 29.000,00

04/10/2018 18:02:33:884 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 29.166,50

04/10/2018 18:13:47:877 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 29.000,00

05/10/2018 08:41:27:649 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 29.166,75

04/10/2018 22:52:46:280 MBR FERNANDES - EPP  R$ 32.000,00

04/10/2018 22:08:55:591 L R F BATISTA - ME  R$ 29.166,00

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 29.166,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2018 23:52:08:089 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 4.320,00

04/10/2018 17:49:46:926 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.032,00

01/10/2018 16:57:59:711 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 3.864,06

05/10/2018 08:42:47:392 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 3.864,06

04/10/2018 22:10:51:121 L R F BATISTA - ME  R$ 5.000,00

01/10/2018 16:20:40:723 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 3.864,06
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através de zíper de nylon nº 6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no

Ministério da Saúde, bem como seu distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos:

Licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual

ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica,

expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -

Autorização de funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

ANVISA, dentro do seu prazo de validade

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e

pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 18G

ou 1,25mm (ABNT); Comprimento: 23,6mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de

segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 � 2,5cm; Método de

Esterilização Radiação Gamma; validade mínima de 1 ano após a entrega.

Lote (2) - AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e

pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 15G

ou 1,70mm (ABNT); Comprimento: 33,3mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de

segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 � 1,5cm; Método de

Esterilização Radiação Gamma. validade mínima de 1 ano após a entrega.

Lote (3) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Aspiração regulável, regulagem através

de um botão de alta sensibilidade; com bateria Alimentação DC (bateria recarregável) e AC

(rede elétrica bivolt); Fácil limpeza e higienização; Baixo consumo de energia; Botão

regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Bomba tipo pistão totalmente

isento de óleo; Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Sem necessidade de

manutenção e lubrificantes; garantia mínima de 1 ano após a entrega.

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2018 16:57:59:711 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 13.500,00

04/10/2018 22:10:51:121 L R F BATISTA - ME  R$ 15.000,00

01/10/2018 16:20:40:723 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 13.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 23:36:29:948 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 62.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 23:36:29:948 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 72.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 10:45:21:735 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 153.800,00
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Lote (4) - BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável,

Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo

com a norma padrão de biossegurança.

Lote (5) - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e

colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável.

Lote (6) - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto

e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;

05/10/2018 10:45:09:226 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 155.000,00

05/10/2018 10:45:26:411 MBR FERNANDES - EPP  R$ 156.500,00

05/10/2018 10:45:06:810 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 157.422,22

05/10/2018 10:45:06:595 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 157.889,90

05/10/2018 10:44:01:779 L R F BATISTA - ME  R$ 161.000,00

05/10/2018 10:42:54:526 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 182.369,00

05/10/2018 10:41:06:700 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 183.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 10:45:08:661 L R F BATISTA - ME  R$ 1.950,00

05/10/2018 10:44:34:651 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 2.000,00

05/10/2018 10:44:06:527 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.199,90

05/10/2018 10:43:21:958 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.400,00

04/10/2018 17:57:29:038 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 3.490,44

04/10/2018 23:36:29:948 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 3.540,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 10:46:10:499 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 11.900,00

05/10/2018 11:07:49:736 MBR FERNANDES - EPP  R$ 12.999,99

05/10/2018 10:58:10:492 L R F BATISTA - ME  R$ 13.000,00

05/10/2018 10:51:20:401 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 14.680,40

05/10/2018 10:51:51:711 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 15.292,80

05/10/2018 10:51:31:086 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 16.000,00

05/10/2018 10:57:57:868 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 17.840,00

05/10/2018 10:50:02:624 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 17.899,80

05/10/2018 10:46:34:762 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.500,00

04/10/2018 17:57:29:038 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 34.240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:11:41:547 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.180,00

05/10/2018 10:52:35:127 L R F BATISTA - ME  R$ 6.180,30

05/10/2018 10:52:21:138 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.409,20

05/10/2018 10:49:13:524 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 7.325,20
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Lote (7) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não

absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura

traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de

regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a

entrega. PP

Lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não

absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura

traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de

regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a

entrega. M

Lote (9) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não

05/10/2018 11:09:10:191 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 7.908,00

05/10/2018 10:50:16:176 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 7.908,30

05/10/2018 10:48:50:488 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 8.099,00

05/10/2018 10:47:41:446 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.600,00

05/10/2018 10:47:52:422 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 9.900,00

04/10/2018 18:03:19:088 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 17.440,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:10:09:760 L R F BATISTA - ME  R$ 5.899,00

05/10/2018 11:09:35:962 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 5.899,99

05/10/2018 11:08:17:108 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.999,00

05/10/2018 11:09:57:209 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 8.152,00

05/10/2018 10:52:42:351 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 8.153,00

05/10/2018 10:54:10:386 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 8.424,00

04/10/2018 18:03:19:088 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 21.517,60

04/10/2018 22:33:37:123 MBR FERNANDES - EPP  R$ 25.000,00

04/10/2018 18:37:07:165 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 19:29:03:463 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 12.784,00

04/10/2018 23:38:54:622 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 13.120,00

04/10/2018 18:00:50:644 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 13.200,00

04/10/2018 17:58:00:692 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.238,40

04/10/2018 18:03:19:088 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 13.241,60

04/10/2018 18:11:58:071 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.241,60

04/10/2018 21:50:14:830 L R F BATISTA - ME  R$ 13.241,60

04/10/2018 22:33:37:123 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00
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absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura

traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de

regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a

entrega.  G

Lote (10) - CINTA IMOBILIZADORA PÉLVICA: reutilizável; lavável; pode ser desinfectado;

tecido não estica; permite obtenção de radiografias; traciona a pelve; parte frontal facilita

inserção de cateter urinário;

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (11) - COLETE REFLETIVO: com identificação do SAMU na parte frontal esquerda, na

cor azul padrão do SAMU, em tecido resistente e lavável; faixas refletoras em toda extensão

na cor laranja; nome do SAMU nas costas bordado; fecho frontal em zíper.

Lote (12) - COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em

nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e

tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna,

com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da

vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido,

confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e

verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da

cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte

superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para

imobilização e transporte de ate 165 Kg.

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 10:48:49:316 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 7.900,00

05/10/2018 10:47:38:327 L R F BATISTA - ME  R$ 8.000,00

04/10/2018 23:38:54:622 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.348,00

04/10/2018 17:58:00:692 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 9.432,36

04/10/2018 18:11:58:071 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.434,64

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 23:40:39:169 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 18.720,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 10:57:00:072 MBR FERNANDES - EPP  R$ 20.890,00

05/10/2018 10:57:13:887 L R F BATISTA - ME  R$ 20.899,00

05/10/2018 10:54:11:622 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 21.532,50

05/10/2018 10:54:21:634 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 21.998,90

05/10/2018 10:53:13:178 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 22.880,00

05/10/2018 10:52:59:991 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 28.710,00
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Lote (13) - COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete é confeccionado em

nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e

tronco da vítima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes

radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem

em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado

em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera

ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O

colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação

dos membros inferiores da vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte

de ate 25 KG.

Lote (14) - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem

individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm  (15F); para uso com tubos

traqueais entre 5.5mm a 10,0mm;  Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca

visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo

traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;

Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de

posicionamento para o uso em ambos os sentidos  (extremidade angulada ou reta); isento

de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima de 1 ano

após a entrega.

05/10/2018 10:49:19:466 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 33.088,63

05/10/2018 10:47:39:268 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 41.699,00

04/10/2018 23:40:39:169 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 41.800,00

01/10/2018 16:20:34:253 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 42.438,00

01/10/2018 16:57:43:518 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 42.438,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:15:15:781 L R F BATISTA - ME  R$ 12.650,00

05/10/2018 11:14:40:759 MBR FERNANDES - EPP  R$ 12.699,00

05/10/2018 11:04:36:694 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.230,00

05/10/2018 11:02:55:115 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 13.702,50

05/10/2018 11:22:57:185 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 15.999,00

05/10/2018 11:06:03:168 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 19.300,00

05/10/2018 11:00:06:769 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.500,00

05/10/2018 11:00:42:512 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 21.177,04

05/10/2018 10:59:29:277 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 23.989,00

01/10/2018 16:20:34:253 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 26.642,00

01/10/2018 16:57:43:518 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 26.642,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:01:05:752 L R F BATISTA - ME  R$ 5.000,00
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Lote (15) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral

de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para

cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para

verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada;

registro na ANVISA.

Lote (16) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral

de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para

cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para

verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada;

registro na ANVISA.

Lote (17) - KIT DE CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL: contendo 1 cânula de Guedel de

05/10/2018 11:01:42:895 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 6.300,00

05/10/2018 11:01:20:520 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 6.820,00

04/10/2018 13:44:29:426 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 15.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:02:32:993 L R F BATISTA - ME  R$ 10.121,00

05/10/2018 11:06:03:946 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 10.738,00

05/10/2018 11:02:05:447 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 11.121,50

05/10/2018 11:02:25:658 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 12.993,75

05/10/2018 11:02:38:562 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 14.000,00

05/10/2018 11:00:45:726 MBR FERNANDES - EPP  R$ 14.549,00

05/10/2018 11:07:16:108 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 14.865,00

05/10/2018 11:00:38:083 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.868,00

05/10/2018 10:58:23:019 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 16.900,00

05/10/2018 11:03:59:114 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 25.368,55

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:07:53:978 L R F BATISTA - ME  R$ 7.350,00

05/10/2018 11:07:33:062 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 7.351,50

05/10/2018 11:07:02:440 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.799,00

05/10/2018 11:06:11:268 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 8.200,00

05/10/2018 11:06:40:755 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 8.660,25

05/10/2018 11:05:14:852 MBR FERNANDES - EPP  R$ 8.997,90

05/10/2018 11:08:08:951 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 9.827,00

05/10/2018 11:02:55:296 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.828,00

05/10/2018 11:03:13:001 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 10.920,00

04/10/2018 18:38:47:791 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 70.000,00
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40mm; 1 cânula de Guedel  de 50mm;1 cânula de Guedel de 60mm;1 cânula de Guedel  de

70mm; 1 cânula de Guedel de 80mm; 1 cânula de Guedel de 90mm;1 cânula de Guedel de

100mm;1 cânula de Guedel  de 110mm;1 estojo de plástico transparente, as cânulas podem

ter cores diferentes; deve ser passível de desinfecção; registro na ANVISA; validade mínima

de 1 ano após a entrega.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (18) - KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE

DESASTRE de acordo com padrões internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em

nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos;

Possui alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Com

ilhós niquelados nos 4 cantos;  004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para

anotações; 001 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de

procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 015 coletes para

treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde

(sendo 3 de cada cor); 003 peças de Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores

vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS

APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm.

Lote (19) - MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças

para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima; Possibilidade de

içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitem

movimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito

resistente. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:10:23:711 L R F BATISTA - ME  R$ 35.000,00

05/10/2018 11:10:05:620 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 35.900,00

05/10/2018 11:09:47:706 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 36.010,00

05/10/2018 11:07:59:100 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 37.665,00

05/10/2018 11:07:48:550 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 38.190,00

05/10/2018 11:07:40:736 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 38.199,00

05/10/2018 11:07:13:566 MBR FERNANDES - EPP  R$ 38.998,90

04/10/2018 23:42:30:911 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 55.800,00

04/10/2018 18:38:47:791 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:30:14:178 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 34.900,00

05/10/2018 11:29:55:138 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 34.999,90

05/10/2018 11:29:46:738 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 36.249,00
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Lote (20) - MASSAGEADOR CARDÍACO AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza massagem

cardíaca automaticamente; atualizado com o protocolo AHA 2015, contém: plataforma,

conjunto de compressão torácica, bateria e carregador de bateria; uso adulto.

Lote (21) - MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em

latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em

cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo;

lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.

Lote (22) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Lote (23) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

05/10/2018 11:12:24:987 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 36.250,00

05/10/2018 11:12:04:280 L R F BATISTA - ME  R$ 37.500,00

05/10/2018 11:27:54:240 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 41.679,00

05/10/2018 11:27:46:573 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 41.680,00

05/10/2018 11:10:42:670 MBR FERNANDES - EPP  R$ 41.700,00

04/10/2018 18:15:56:862 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 44.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:29:35:147 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 189.000,00

04/10/2018 18:38:47:791 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 200.000,00

04/10/2018 18:04:45:563 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 7.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:33:34:881 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 18.948,00

05/10/2018 11:33:17:054 L R F BATISTA - ME  R$ 18.950,00

05/10/2018 11:20:40:388 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 59.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 13:46:51:903 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.500,00

05/10/2018 11:51:43:131 L R F BATISTA - ME  R$ 8.799,99

05/10/2018 11:58:25:838 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 9.599,80

05/10/2018 11:33:04:619 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.999,99

05/10/2018 11:36:38:705 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 13.150,00

05/10/2018 11:34:01:540 MBR FERNANDES - EPP  R$ 13.229,99

05/10/2018 11:26:43:419 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.230,00

05/10/2018 11:34:36:524 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 19.788,65
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vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Lote (24) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Lote (25) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 13:46:51:903 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.500,00

05/10/2018 11:59:06:367 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 9.600,00

05/10/2018 11:57:34:056 L R F BATISTA - ME  R$ 9.698,00

05/10/2018 11:33:27:030 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.999,99

05/10/2018 11:36:19:367 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 12.250,00

05/10/2018 11:42:37:569 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 12.934,95

05/10/2018 11:34:31:785 MBR FERNANDES - EPP  R$ 13.229,99

05/10/2018 11:27:25:390 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.230,00

05/10/2018 11:47:46:838 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 19.598,00

05/10/2018 11:38:05:293 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 19.598,87

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 13:46:51:903 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.600,00

05/10/2018 11:47:15:664 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 9.990,00

05/10/2018 11:46:11:867 L R F BATISTA - ME  R$ 10.147,99

05/10/2018 11:37:32:067 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 12.480,00

05/10/2018 11:37:02:483 MBR FERNANDES - EPP  R$ 12.490,00

05/10/2018 11:36:23:746 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 12.990,00

05/10/2018 11:35:55:409 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 13.850,00

05/10/2018 11:47:22:811 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 20.157,00

05/10/2018 11:47:18:307 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 20.158,00

04/10/2018 18:18:07:826 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.354,40

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (26) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Lote (27) - MÁSCARA LARÍNGEA  Nº 4: e100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na

ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

04/10/2018 13:46:51:903 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.700,00

05/10/2018 11:56:45:504 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 9.899,72

05/10/2018 11:47:59:353 L R F BATISTA - ME  R$ 10.400,00

05/10/2018 11:36:42:532 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 12.600,00

05/10/2018 11:36:59:207 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 12.980,00

05/10/2018 11:36:39:881 MBR FERNANDES - EPP  R$ 12.990,00

05/10/2018 11:50:24:053 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.986,00

05/10/2018 11:25:22:485 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 18.980,00

05/10/2018 11:46:53:971 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 20.916,00

05/10/2018 11:46:50:118 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 20.917,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 13:49:40:741 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 3.700,00

05/10/2018 11:49:19:519 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 9.990,00

05/10/2018 11:50:17:686 L R F BATISTA - ME  R$ 10.699,99

05/10/2018 11:47:29:274 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 13.720,00

05/10/2018 11:43:40:427 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 13.740,00

05/10/2018 11:39:28:125 MBR FERNANDES - EPP  R$ 13.980,00

05/10/2018 11:51:20:027 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 13.986,00

05/10/2018 11:38:00:177 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 14.500,00

05/10/2018 11:46:14:626 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 20.915,00

05/10/2018 11:42:20:401 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 20.915,25

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 13:49:40:741 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 4.500,00

05/10/2018 12:03:29:297 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 12.290,00

05/10/2018 12:01:35:058 L R F BATISTA - ME  R$ 12.300,00

05/10/2018 11:48:13:479 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 16.490,00

05/10/2018 11:40:29:168 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 16.500,00
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Lote (28) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40

vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de

série individual para manejo e registro dos ciclos de uso. Registro na ANVISA, validade

mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL

E SEUS ANEXOS

Lote (29) - MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;-

zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; costura dupla; parte

interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com elásticos para fixação de materiais diversos;

três cartelas com 9 compartimentos;-compartimento destacável; acabamento em nylon;

forrada com isomanta; nas cores padrão do SAMU

Lote (30) - OXÍMETRO DE PULSO: Oxímetro de pulso tipo portátil: Cada Aparelho deverá

vir acompanhado de: sensor SpO2: 02 (dois) sensores não Descartáveis para dedo adulto.

05/10/2018 11:39:32:268 MBR FERNANDES - EPP  R$ 16.600,00

05/10/2018 12:00:09:945 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.010,00

05/10/2018 11:38:25:766 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 19.000,00

05/10/2018 11:54:59:423 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 24.585,00

05/10/2018 11:47:17:075 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 24.585,55

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 13:49:40:741 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 4.500,00

05/10/2018 11:50:26:735 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 12.465,00

05/10/2018 11:46:45:277 L R F BATISTA - ME  R$ 12.900,00

05/10/2018 11:43:59:927 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 15.750,00

05/10/2018 11:42:54:657 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 16.600,00

05/10/2018 11:41:42:520 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 16.675,00

05/10/2018 11:40:26:388 MBR FERNANDES - EPP  R$ 16.690,00

05/10/2018 11:47:45:034 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 24.610,22

05/10/2018 11:43:49:851 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 24.611,00

04/10/2018 18:19:59:951 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 24.611,40

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 11:43:15:657 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.990,00

05/10/2018 11:43:21:423 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.999,50

05/10/2018 11:43:00:433 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 5.000,00

05/10/2018 11:42:36:515 L R F BATISTA - ME  R$ 5.090,00

05/10/2018 11:42:15:362 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 5.095,00

04/10/2018 23:46:55:568 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 5.280,00

01/10/2018 16:20:37:910 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 5.344,56

01/10/2018 16:57:53:953 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 5.344,56
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02 (dois) sensores não descartáveis para Neonatos. Apresentação da curva plestimográfica.

Normatização deverá ser apresentado o Certificado de registro do produto no ministério da

saúde. Deverá ser Apresentado o certificado de conformidade com a norma nbriec 60.601-1

/ iec 601-1 ou equivalente com o país de origem; deverá ser apresentado o certificado De

boas práticas de fabricação � bpf ou certificado de conformidade com a Norma iso 13485 -

sistema de gerenciamento da qualidade ou norma equivalente Do país de origem.

Documentos a apresentar: A) Catálogo original do equipamento. B) Termo de garantia:

declaração de garantia de 12 meses. C) Declaração de fornecimento de treinamento de

operação do equipamento. D) Declaração de fornecimento de treinamento de manutenção

para serviço de Manutenção e técnico.DEMAIS DESCRIÇÕES NO EDITAL

Lote (31) - PROTETOR PARA QUEIMADOS E EVISCERADOS: Confeccionado em

polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril, medindo aproximadamente

100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após entrega.

Lote (32) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS:

Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz,

podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões para facilitar o transporte,

devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:02:22:550 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARE  R$ 102.500,00

05/10/2018 12:02:07:504 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 102.750,00

05/10/2018 11:52:33:367 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 124.656,00

04/10/2018 23:46:55:568 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 143.100,00

05/10/2018 08:29:58:857 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.  R$ 143.100,00

05/10/2018 11:55:45:665 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 199.998,99

04/10/2018 18:40:25:594 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 200.000,00

04/10/2018 13:49:40:741 HOSPMED COMERCIO EIRELI  R$ 328.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:07:42:963 L R F BATISTA - ME  R$ 1.939,99

05/10/2018 12:07:15:308 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.940,00

05/10/2018 12:05:33:235 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 1.950,00

05/10/2018 12:04:30:245 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 3.768,00

05/10/2018 11:58:46:888 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.770,00

05/10/2018 11:54:19:298 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 5.000,00

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 11.256,00

04/10/2018 18:22:18:103 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 11.356,50

04/10/2018 18:22:34:236 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 11.356,50
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o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via

Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg; validade minima de 1 ano após

entrega.

Lote (33) - PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui trilho

traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta

pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado

(cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vítimas � até 150 kilos, acompanha

jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde � cintos medindo

1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo �cinto de segurança�.

fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em �x.

Lote (34) - PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;

Com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e

rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais

de Qualidade, Normas da ABNT, CE;  Tamanho: 20 cm; Com serrilha.

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:01:55:073 L R F BATISTA - ME  R$ 6.500,00

05/10/2018 12:08:03:630 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.859,00

05/10/2018 12:04:35:242 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.860,00

05/10/2018 12:05:38:442 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 6.984,88

05/10/2018 12:00:23:899 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 7.750,00

05/10/2018 12:01:45:561 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 8.820,00

05/10/2018 11:58:29:959 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 11.499,00

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 14.560,00

04/10/2018 18:22:18:103 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 14.572,88

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:08:08:941 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 1.690,00

05/10/2018 12:30:39:654 MBR FERNANDES - EPP  R$ 13.780,00

05/10/2018 12:29:59:562 L R F BATISTA - ME  R$ 13.800,00

05/10/2018 12:25:51:163 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 14.300,00

05/10/2018 12:11:33:348 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 15.680,00

05/10/2018 12:02:29:005 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.440,00

05/10/2018 12:03:16:090 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 31.349,00

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 32.000,00

04/10/2018 18:22:18:103 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 32.116,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:14:28:425 L R F BATISTA - ME  R$ 1.180,00
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Lote (35) - SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula

descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de

250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros.

por ocasião da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no mínimo

de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS

Lote (36) - TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica,

lâminas endurecidas de aço inoxidável; Com borda serrilhada para cortar materiais mais

resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno

proporciona o máximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavável.

Lote (37) - JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço

de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo, preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m,

fechamento com tranca de 50mm

05/10/2018 12:13:34:588 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 1.183,84

05/10/2018 12:13:00:991 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.223,19

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 1.628,00

04/10/2018 21:10:03:192 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 1.650,00

04/10/2018 17:44:10:230 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.367,32

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2018 22:05:23:749 L R F BATISTA - ME  R$ 20.900,00

05/10/2018 12:07:04:676 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 42.115,55

04/10/2018 23:49:17:217 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 42.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:28:00:558 L R F BATISTA - ME  R$ 1.830,00

05/10/2018 12:26:32:337 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.840,00

05/10/2018 12:25:40:722 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.300,00

05/10/2018 12:25:22:278 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 2.320,00

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 6.298,00

04/10/2018 18:24:16:267 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 6.357,22

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 6.357,22

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:16:02:331 L R F BATISTA - ME  R$ 3.500,00

05/10/2018 12:15:49:549 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 3.900,00

05/10/2018 12:15:40:700 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 3.990,00

05/10/2018 12:15:17:876 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.650,00

05/10/2018 12:15:32:925 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.685,00

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 4.760,00
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Lote (38) - TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8

cm) / p ( 53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g ( 86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086

kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m

(laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada,

coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita

crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para

imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou

vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.

Lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas,

confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde

medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para

medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças

opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão 50x30x30cm, com duas repartições

internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e

reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da

mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos

objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três

divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças

opcionais, utilizada em viaturas do samu.

04/10/2018 18:24:16:267 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.802,00

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 4.802,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:29:55:560 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 5.958,40

05/10/2018 12:28:42:550 L R F BATISTA - ME  R$ 6.799,99

05/10/2018 12:30:59:143 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.998,00

05/10/2018 12:26:53:017 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 7.305,10

05/10/2018 12:21:01:807 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.308,00

05/10/2018 12:21:30:422 MBR FERNANDES - EPP  R$ 9.999,99

05/10/2018 12:21:00:041 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 10.800,00

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 18.850,00

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 19.154,50

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:23:40:778 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 12.800,00

05/10/2018 12:23:40:476 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 12.850,00

05/10/2018 12:23:08:122 L R F BATISTA - ME  R$ 12.899,90

05/10/2018 12:21:37:809 MBR FERNANDES - EPP  R$ 13.900,00

05/10/2018 12:18:52:664 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 19.400,00
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Lote (40) - PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL.

Características: Dimensionada para suportar vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e

confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso

em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a

imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno

com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de

segurança. Possuir  registro na ANVISA

Lote (41) - MOCHILA RESGATE. Características: Confeccionada em Nylon 600 com

revestimento térmico, que permite flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo

de bolsa. Fechos em zíper plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições

transparentes para armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas:

48 x 34 x 18 cm - (AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro

na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo.

Garantia mínima de 1 2 meses contra defeitos de fabricação

Lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10,

fixado por meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100%

impermeável, com as dimensões aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 25.200,00

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 25.558,20

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:18:20:670 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 27.989,00

05/10/2018 12:17:48:333 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 27.990,00

05/10/2018 12:17:01:469 L R F BATISTA - ME  R$ 28.000,00

05/10/2018 12:11:49:231 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 28.950,00

04/10/2018 23:51:32:735 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 29.000,00

05/10/2018 00:30:35:172 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 29.000,00

04/10/2018 18:24:16:267 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 29.166,75

04/10/2018 18:48:06:282 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 29.166,75

04/10/2018 22:52:46:280 MBR FERNANDES - EPP  R$ 32.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:30:11:835 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 2.804,73

05/10/2018 12:26:51:950 L R F BATISTA - ME  R$ 3.326,00

05/10/2018 12:22:25:276 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 3.528,00

01/10/2018 16:20:40:723 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 3.864,06

01/10/2018 16:57:59:711 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 3.864,06

04/10/2018 23:52:08:089 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 4.320,00
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presença de dois bolsos nas dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma

que comporte a guarda de um esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento

através de zíper de nylon nº 6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no

Ministério da Saúde, bem como seu distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos:

Licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual

ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica,

expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -

Autorização de funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

ANVISA, dentro do seu prazo de validade

 

    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 05/10/2018, às 10:30:56 horas, no lote (1) - AGULHA PARA PUNÇÃO

INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e pediátrico; Agulha Aço inoxidável em

conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT); Comprimento:

23,6mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da

penetração Ajustável: 0,5 � 2,5cm; Método de Esterilização Radiação Gamma; validade

mínima de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/10/2018, às 14:04:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e

pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 18G

ou 1,25mm (ABNT); Comprimento: 23,6mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de

segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 � 2,5cm; Método de

Esterilização Radiação Gamma; validade mínima de 1 ano após a entrega. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/10/2018, às 10:54:30 horas, no lote (2) - AGULHA PARA PUNÇÃO

INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e pediátrico; Agulha Aço inoxidável em

conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 15G ou 1,70mm (ABNT); Comprimento:

33,3mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da

Data-Hora Fornecedor Lance

05/10/2018 12:20:25:320 L R F BATISTA - ME  R$ 13.000,00

01/10/2018 16:20:40:723 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 13.500,00

01/10/2018 16:57:59:711 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 13.500,00
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penetração Ajustável: 0,5 � 1,5cm; Método de Esterilização Radiação Gamma. validade

mínima de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/10/2018, às 14:05:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e

pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 15G

ou 1,70mm (ABNT); Comprimento: 33,3mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de

segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 � 1,5cm; Método de

Esterilização Radiação Gamma. validade mínima de 1 ano após a entrega. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/10/2018, às 10:47:10 horas, no lote (3) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO

PORTÁTIL: Aspiração regulável, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; com

bateria Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt); Fácil limpeza e

higienização; Baixo consumo de energia; Botão regulador de vácuo para controle da

potência de sucção; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Filtro para proteção contra

contaminação cruzada; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; garantia mínima

de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/11/2018, às 12:37:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 12:37:30 horas, no lote (3) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO

PORTÁTIL: Aspiração regulável, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; com

bateria Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt); Fácil limpeza e

higienização; Baixo consumo de energia; Botão regulador de vácuo para controle da

potência de sucção; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Filtro para proteção contra

contaminação cruzada; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; garantia mínima

de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERINARIOS

LTDA, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 12:50:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:50:41 horas, no lote (3) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO

PORTÁTIL: Aspiração regulável, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; com

bateria Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt); Fácil limpeza e

higienização; Baixo consumo de energia; Botão regulador de vácuo para controle da

potência de sucção; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Filtro para proteção contra
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contaminação cruzada; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; garantia mínima

de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:50:41 horas, no lote (3) - ASPIRADOR DE SECREÇÃO

PORTÁTIL: Aspiração regulável, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; com

bateria Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt); Fácil limpeza e

higienização; Baixo consumo de energia; Botão regulador de vácuo para controle da

potência de sucção; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Filtro para proteção contra

contaminação cruzada; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; garantia mínima

de 1 ano após a entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN

com o valor R$ 153.799,20.

 

    No dia 05/10/2018, às 10:47:26 horas, no lote (4) - BANDAGEM TRIANGULAR:

confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido

não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 12:44:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 12:44:54 horas, no lote (4) - BANDAGEM TRIANGULAR:

confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido

não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança.

-  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. 099/2018;

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

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME,

vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 12:54:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:54:15 horas, no lote (4) - BANDAGEM TRIANGULAR:

confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido

não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança.

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

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições
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editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:54:15 horas, no lote (4) - BANDAGEM TRIANGULAR:

confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido

não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança.

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F

BATISTA - ME com o valor R$ 1.947,00.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:17:42 horas, no lote (5) - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 09/10/2018, às 15:11:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:11:30 horas, no lote (5) - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou

o fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI. No dia 09/11/2018, às 12:45:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 12:45:15 horas, no lote (5) - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável. -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa MBR FERNANDES ? EPP, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 12:53:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:53:44 horas, no lote (5) - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;
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ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:53:44 horas, no lote (5) - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 12.999,99.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:18:23 horas, no lote (6) - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável; -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 09/11/2018, às 12:45:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 12:45:38 horas, no lote (6) - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável; -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa MBR FERNANDES ? EPP, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 12:53:36

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:53:35 horas, no lote (6) - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável; -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:53:35 horas, no lote (6) - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL:

confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável

em velcro e regulador plástico; lavável; -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 6.179,21.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:18:49 horas, no lote (7) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na
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ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. PP -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 12:46:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 12:46:16 horas, no lote (7) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. PP -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia

13/11/2018, às 12:53:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:53:24 horas, no lote (7) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. PP -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:53:24 horas, no lote (7) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. PP -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$

5.896,80.

 

    No dia 05/10/2018, às 10:47:54 horas, no lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. M -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:08:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:08:26 horas, no lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. M -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -

EPP. No dia 11/10/2018, às 14:31:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 14:31:27 horas, no lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. M -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP. No dia 09/11/2018, às

12:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 12:47:09 horas, no lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. M -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

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

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

a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 12:52:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:52:53 horas, no lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. M -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil
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consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:52:53 horas, no lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. M -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 13.120,00.

 

    No dia 05/10/2018, às 10:50:54 horas, no lote (9) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.  G -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2018, às 12:47:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 12:47:33 horas, no lote (9) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.  G -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

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

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

a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 12:52:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:52:44 horas, no lote (9) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.  G -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto
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no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:52:44 horas, no lote (9) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL:

ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo

pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a

utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na

ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.  G -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 7.897,92.

 

    No lote (10) - CINTA IMOBILIZADORA PÉLVICA: reutilizável; lavável; pode ser

desinfectado; tecido não estica; permite obtenção de radiografias; traciona a pelve; parte

frontal facilita inserção de cateter urinário; - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:00:18 horas, no lote (11) - COLETE REFLETIVO: com

identificação do SAMU na parte frontal esquerda, na cor azul padrão do SAMU, em tecido

resistente e lavável; faixas refletoras em toda extensão  na cor laranja; nome do SAMU nas

costas bordado; fecho frontal em zíper. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 11/10/2018, às 14:07:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - COLETE REFLETIVO: com identificação do SAMU na parte frontal

esquerda, na cor azul padrão do SAMU, em tecido resistente e lavável; faixas refletoras em

toda extensão  na cor laranja; nome do SAMU nas costas bordado; fecho frontal em zíper. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/10/2018, às 10:57:44 horas, no lote (12) - COLETE TIPO KED ADULTO: O

material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser

totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada

retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2018, às 13:24:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/10/2018, às 13:24:25 horas, no lote (12) - COLETE TIPO KED ADULTO: O
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material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser

totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada

retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg. -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MBR FERNANDES - EPP. No dia

09/11/2018, às 13:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:08:56 horas, no lote (12) - COLETE TIPO KED ADULTO: O

material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser

totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada

retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg. -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 12:57:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:57:51 horas, no lote (12) - COLETE TIPO KED ADULTO: O

material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser

totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada

retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg. -  a situação
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do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:57:51 horas, no lote (12) - COLETE TIPO KED ADULTO: O

material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser

totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada

retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F

BATISTA - ME com o valor R$ 20.898,90.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:26:54 horas, no lote (13) - COLETE TIPO KED INFANTIL: O

material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve

ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada

retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 25 KG. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:10:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:10:51 horas, no lote (13) - COLETE TIPO KED INFANTIL: O

material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve

ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada
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retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 25 KG. -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 12:57:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:57:39 horas, no lote (13) - COLETE TIPO KED INFANTIL: O

material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve

ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada

retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 25 KG. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:57:39 horas, no lote (13) - COLETE TIPO KED INFANTIL: O

material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,

permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve

ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem

sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais

(dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e

em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada

retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas

correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da

vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 25 KG. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F

BATISTA - ME com o valor R$ 12.649,70.
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    No dia 05/10/2018, às 11:19:09 horas, no lote (14) - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO

BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0

mm  (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm;  Cor contrastante

(amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente,

facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em

seu ponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona

referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos  (extremidade angulada ou

reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima

de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/11/2018, às 13:11:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:11:11 horas, no lote (14) - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO

BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0

mm  (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm;  Cor contrastante

(amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente,

facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em

seu ponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona

referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos  (extremidade angulada ou

reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima

de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 12:57:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:57:25 horas, no lote (14) - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO

BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0

mm  (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm;  Cor contrastante

(amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente,

facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em

seu ponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona

referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos  (extremidade angulada ou

reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima

de 1 ano após a entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o
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objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:57:25 horas, no lote (14) - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO

BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0

mm  (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm;  Cor contrastante

(amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente,

facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em

seu ponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona

referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos  (extremidade angulada ou

reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima

de 1 ano após a entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 4.999,05.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:20:45 horas, no lote (15) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO

HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada;

Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de

fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;

Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:11:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:11:37 horas, no lote (15) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO

HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada;

Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de

fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;

Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 099/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia

13/11/2018, às 12:57:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:57:11 horas, no lote (15) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO

HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada;

Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de

fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;

Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta
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de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:57:11 horas, no lote (15) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO

HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada;

Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de

fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;

Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F BATISTA - ME com o

valor R$ 10.120,86.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:09:41 horas, no lote (16) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO

HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma

injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes

de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;

Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:12:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:12:02 horas, no lote (16) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO

HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma

injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes

de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;

Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 099/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia

13/11/2018, às 12:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:56:28 horas, no lote (16) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO

HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma

injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes

de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;

Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta
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de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:56:28 horas, no lote (16) - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO

HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma

injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes

de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;

Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F BATISTA - ME com o

valor R$ 7.349,94.

 

    No lote (17) - KIT DE CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL: contendo 1 cânula de

Guedel de 40mm; 1 cânula de Guedel  de 50mm;1 cânula de Guedel de 60mm;1 cânula de

Guedel  de 70mm; 1 cânula de Guedel de 80mm; 1 cânula de Guedel de 90mm;1 cânula de

Guedel de 100mm;1 cânula de Guedel  de 110mm;1 estojo de plástico transparente, as

cânulas podem ter cores diferentes; deve ser passível de desinfecção; registro na ANVISA;

validade mínima de 1 ano após a entrega. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:19:58 horas, no lote (18) - KIT COMPLETO UTILIZADO NA

TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões

internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração

em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais,

podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos;  004

bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento

de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100

unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas

cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de

Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com

ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26

cm, Altura: 58 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às

13:12:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:12:30 horas, no lote (18) - KIT COMPLETO UTILIZADO NA

TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões

internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração

em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais,

podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos;  004

bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento
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de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100

unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas

cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de

Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com

ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26

cm, Altura: 58 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F

BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 12:56:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:56:19 horas, no lote (18) - KIT COMPLETO UTILIZADO NA

TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões

internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração

em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais,

podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos;  004

bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento

de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100

unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas

cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de

Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com

ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26

cm, Altura: 58 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:56:19 horas, no lote (18) - KIT COMPLETO UTILIZADO NA

TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões

internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração

em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais,

podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos;  004

bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento

de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100

unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas

cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de
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Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com

ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26

cm, Altura: 58 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 34.999,92.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:30:57 horas, no lote (19) - MACA ENVELOPE: Placa laminada

em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e

fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste;

Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda;

Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:12:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:12:58 horas, no lote (19) - MACA ENVELOPE: Placa laminada

em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e

fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste;

Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda;

Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

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

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

a empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 12:56:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:56:11 horas, no lote (19) - MACA ENVELOPE: Placa laminada

em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e

fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste;

Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda;

Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:56:11 horas, no lote (19) - MACA ENVELOPE: Placa laminada
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em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e

fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste;

Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda;

Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R$ 34.900,00.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:35:24 horas, no lote (20) - MASSAGEADOR CARDÍACO

AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza massagem cardíaca automaticamente; atualizado

com o protocolo AHA 2015, contém: plataforma, conjunto de compressão torácica, bateria e

carregador de bateria; uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/10/2018, às 15:13:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:13:02 horas, no lote (20) - MASSAGEADOR CARDÍACO

AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza massagem cardíaca automaticamente; atualizado

com o protocolo AHA 2015, contém: plataforma, conjunto de compressão torácica, bateria e

carregador de bateria; uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou

o fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. No dia 11/10/2018, às 14:09:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 14:09:32 horas, no lote (20) - MASSAGEADOR CARDÍACO

AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza massagem cardíaca automaticamente; atualizado

com o protocolo AHA 2015, contém: plataforma, conjunto de compressão torácica, bateria e

carregador de bateria; uso adulto. -  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 16/10/2018, às 13:40:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (20) - MASSAGEADOR CARDÍACO AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza

massagem cardíaca automaticamente; atualizado com o protocolo AHA 2015, contém:

plataforma, conjunto de compressão torácica, bateria e carregador de bateria; uso adulto. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:35:47 horas, no lote (21) - MANDRIL ILUMINADO PARA

INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão

cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e

encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e

infantil, acompanha 1 lâmpada reserva. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.
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No dia 09/11/2018, às 13:16:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:16:46 horas, no lote (21) - MANDRIL ILUMINADO PARA

INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão

cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e

encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e

infantil, acompanha 1 lâmpada reserva. -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 13:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:02:24 horas, no lote (21) - MANDRIL ILUMINADO PARA

INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão

cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e

encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e

infantil, acompanha 1 lâmpada reserva. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:02:24 horas, no lote (21) - MANDRIL ILUMINADO PARA

INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão

cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e

encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e

infantil, acompanha 1 lâmpada reserva. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE

EIRELI com o valor R$ 18.947,86.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:04:11 horas, no lote (22) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:16:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 09/10/2018, às 15:16:38 horas, no lote (22) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI. No

dia 09/11/2018, às 13:17:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:17:06 horas, no lote (22) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:02:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:02:05 horas, no lote (22) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:02:05 horas, no lote (22) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério

19/11/2018 Página 53 de 90



de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F BATISTA - ME

com o valor R$ 8.799,99.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:01:03 horas, no lote (23) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:17:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:17:13 horas, no lote (23) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI. No

dia 09/11/2018, às 13:30:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:30:38 horas, no lote (23) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:01:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:57 horas, no lote (23) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições
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editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:57 horas, no lote (23) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO

FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 9.599,80.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:51:25 horas, no lote (24) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:17:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:17:38 horas, no lote (24) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI. No

dia 09/11/2018, às 13:30:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:30:58 horas, no lote (24) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

19/11/2018 Página 55 de 90



PARA SAUDE EIRELI, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:01:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:49 horas, no lote (24) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:49 horas, no lote (24) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO

FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 9.990,00.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:58:56 horas, no lote (25) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:18:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:18:06 horas, no lote (25) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI. No

dia 09/11/2018, às 13:31:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/11/2018, às 13:31:14 horas, no lote (25) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:01:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:42 horas, no lote (25) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:42 horas, no lote (25) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO

FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 9.899,72.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:57:06 horas, no lote (26) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:18:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 09/10/2018, às 15:18:34 horas, no lote (26) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI. No

dia 09/11/2018, às 13:31:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:31:27 horas, no lote (26) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:01:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:34 horas, no lote (26) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:34 horas, no lote (26) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério
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de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO

FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 9.990,00.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:05:35 horas, no lote (27) - MÁSCARA LARÍNGEA  Nº 4: e100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:19:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:19:11 horas, no lote (27) - MÁSCARA LARÍNGEA  Nº 4: e100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI. No

dia 09/11/2018, às 13:31:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:31:49 horas, no lote (27) - MÁSCARA LARÍNGEA  Nº 4: e100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:01:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:28 horas, no lote (27) - MÁSCARA LARÍNGEA  Nº 4: e100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições
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editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:28 horas, no lote (27) - MÁSCARA LARÍNGEA  Nº 4: e100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO

FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 12.289,95.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:52:25 horas, no lote (28) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:19:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:19:31 horas, no lote (28) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI. No dia

09/11/2018, às 13:32:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:32:01 horas, no lote (28) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,
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vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:01:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:21 horas, no lote (28) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:21 horas, no lote (28) - MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100%

de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários

processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos

de uso. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO

FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 12.465,00.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:43:54 horas, no lote (29) - MOCHILA PARA MEDICAÇÕES:

tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;- zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em

nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com

elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;-

compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão

do SAMU -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:32:45

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:32:45 horas, no lote (29) - MOCHILA PARA MEDICAÇÕES:

tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;- zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em

nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com

elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;-

compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão

do SAMU -  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. 099/2018;

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

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil
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consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MBR FERNANDES ?

EPP, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:01:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:13 horas, no lote (29) - MOCHILA PARA MEDICAÇÕES:

tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;- zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em

nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com

elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;-

compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão

do SAMU -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:01:13 horas, no lote (29) - MOCHILA PARA MEDICAÇÕES:

tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;- zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em

nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com

elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;-

compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão

do SAMU -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 4.989,84.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:03:50 horas, no lote (30) - OXÍMETRO DE PULSO: Oxímetro de

pulso tipo portátil: Cada Aparelho deverá vir acompanhado de: sensor SpO2: 02 (dois)

sensores não Descartáveis para dedo adulto. 02 (dois) sensores não descartáveis para

Neonatos. Apresentação da curva plestimográfica. Normatização deverá ser apresentado o

Certificado de registro do produto no ministério da saúde. Deverá ser Apresentado o

certificado de conformidade com a norma nbriec 60.601-1 / iec 601-1 ou equivalente com o

país de origem; deverá ser apresentado o certificado De boas práticas de fabricação � bpf ou

certificado de conformidade com a Norma iso 13485 - sistema de gerenciamento da

qualidade ou norma equivalente Do país de origem. Documentos a apresentar: A) Catálogo

original do equipamento. B) Termo de garantia: declaração de garantia de 12 meses. C)

Declaração de fornecimento de treinamento de operação do equipamento. D) Declaração de

fornecimento de treinamento de manutenção para serviço de Manutenção e técnico.DEMAIS

DESCRIÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/10/2018, às 12:29:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/10/2018, às 12:29:02 horas, no lote (30) - OXÍMETRO DE PULSO: Oxímetro de
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pulso tipo portátil: Cada Aparelho deverá vir acompanhado de: sensor SpO2: 02 (dois)

sensores não Descartáveis para dedo adulto. 02 (dois) sensores não descartáveis para

Neonatos. Apresentação da curva plestimográfica. Normatização deverá ser apresentado o

Certificado de registro do produto no ministério da saúde. Deverá ser Apresentado o

certificado de conformidade com a norma nbriec 60.601-1 / iec 601-1 ou equivalente com o

país de origem; deverá ser apresentado o certificado De boas práticas de fabricação � bpf ou

certificado de conformidade com a Norma iso 13485 - sistema de gerenciamento da

qualidade ou norma equivalente Do país de origem. Documentos a apresentar: A) Catálogo

original do equipamento. B) Termo de garantia: declaração de garantia de 12 meses. C)

Declaração de fornecimento de treinamento de operação do equipamento. D) Declaração de

fornecimento de treinamento de manutenção para serviço de Manutenção e técnico.DEMAIS

DESCRIÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Senhores licitantes, com fundamento no art. 49 da Lei 8.666/93,

realizamos o CANCELAMENTO deste lote 30 (OXÍMETRO DE PULSO, atendendo a

solicitação da Secretaria Requisitante, em vista de equívoco quanto à especificação técnica

do objeto. Documentações referente ao CANCELAMENTO já foram anexados aos autos, ao

Sistema do Licitações-e e ao Portal de Compras da Prefeitura.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:08:41 horas, no lote (31) - PROTETOR PARA QUEIMADOS E

EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente,

estéril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1

ano após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às

13:36:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:36:10 horas, no lote (31) - PROTETOR PARA QUEIMADOS E

EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente,

estéril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1

ano após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F

BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:12:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:12:50 horas, no lote (31) - PROTETOR PARA QUEIMADOS E

EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente,

estéril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1

ano após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das
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exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:12:50 horas, no lote (31) - PROTETOR PARA QUEIMADOS E

EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente,

estéril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1

ano após entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 1.938,98.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:25:46 horas, no lote (32) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE

MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm

com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões

para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o

total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos)

que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg;

validade minima de 1 ano após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 09/11/2018, às 13:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:36:31 horas, no lote (32) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE

MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm

com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões

para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o

total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos)

que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg;

validade minima de 1 ano após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:12:21

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:12:21 horas, no lote (32) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE

MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm

com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões

para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o

total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos)

que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg;
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validade minima de 1 ano após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:12:21 horas, no lote (32) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE

MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm

com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões

para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o

total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos)

que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg;

validade minima de 1 ano após entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 6.499,92.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:31:34 horas, no lote (33) - PRANCHA DE RESGATE LONGA

em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da

prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa

em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de

vítimas � até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha,

amarela ou verde � cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto

de nylon tipo �cinto de segurança�. fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em �

x. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:25:59 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:25:59 horas, no lote (33) - PRANCHA DE RESGATE LONGA

em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da

prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa

em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de

vítimas � até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha,

amarela ou verde � cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto

de nylon tipo �cinto de segurança�. fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em �

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

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: NORTEMEDICA

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP. No dia 09/11/2018, às 13:37:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:37:23 horas, no lote (33) - PRANCHA DE RESGATE LONGA

em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da
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prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa

em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de

vítimas � até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha,

amarela ou verde � cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto

de nylon tipo �cinto de segurança�. fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em �

x. -  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. 099/2018;

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

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MBR FERNANDES -

EPP, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:12:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:12:14 horas, no lote (33) - PRANCHA DE RESGATE LONGA

em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da

prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa

em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de

vítimas � até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha,

amarela ou verde � cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto

de nylon tipo �cinto de segurança�. fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em �

x. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:12:14 horas, no lote (33) - PRANCHA DE RESGATE LONGA

em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da

prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa

em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de

vítimas � até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha,

amarela ou verde � cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto

de nylon tipo �cinto de segurança�. fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em �

x. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 13.780,00.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:26:20 horas, no lote (34) - PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando

os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado
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de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;  Tamanho: 20

cm; Com serrilha. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às

13:37:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:37:52 horas, no lote (34) - PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando

os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado

de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;  Tamanho: 20

cm; Com serrilha. -  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.

099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F

BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:12:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:12:05 horas, no lote (34) - PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando

os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado

de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;  Tamanho: 20

cm; Com serrilha. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:12:05 horas, no lote (34) - PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando

os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado

de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;  Tamanho: 20

cm; Com serrilha. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 1.179,86.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:09:35 horas, no lote (35) - SONDA DE ASPIRACAO, PONTA

RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira

em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta

atraumatica. acompanha extensao de 03 metros. por ocasião da entrega o produto a ser

entregue devera apresentar validade de no mínimo de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:38:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:38:08 horas, no lote (35) - SONDA DE ASPIRACAO, PONTA

RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira

em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta

atraumatica. acompanha extensao de 03 metros. por ocasião da entrega o produto a ser

entregue devera apresentar validade de no mínimo de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia

13/11/2018, às 13:11:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:11:59 horas, no lote (35) - SONDA DE ASPIRACAO, PONTA

RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira

em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta

atraumatica. acompanha extensao de 03 metros. por ocasião da entrega o produto a ser

entregue devera apresentar validade de no mínimo de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:11:59 horas, no lote (35) - SONDA DE ASPIRACAO, PONTA

RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira

em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta

atraumatica. acompanha extensao de 03 metros. por ocasião da entrega o produto a ser

entregue devera apresentar validade de no mínimo de 1 ano após a entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F BATISTA - ME

com o valor R$ 20.899,71.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:29:45 horas, no lote (36) - TESOURA PARA BANDAGEM

PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável;
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Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e

insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e

conforto ao manuseio; autoclavável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 09/11/2018, às 13:38:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:38:29 horas, no lote (36) - TESOURA PARA BANDAGEM

PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável;

Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e

insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e

conforto ao manuseio; autoclavável. -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:07:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:07:20 horas, no lote (36) - TESOURA PARA BANDAGEM

PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável;

Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e

insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e

conforto ao manuseio; autoclavável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora. No dia

13/11/2018, às 13:11:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:11:26 horas, no lote (36) - TESOURA PARA BANDAGEM

PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável;

Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e

insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e

conforto ao manuseio; autoclavável. -  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. 122/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa arrematante, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:13:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 13/11/2018, às 13:13:27 horas, no lote (36) - TESOURA PARA BANDAGEM

PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável;

Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e

insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e

conforto ao manuseio; autoclavável. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:13:27 horas, no lote (36) - TESOURA PARA BANDAGEM

PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável;

Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e

insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e

conforto ao manuseio; autoclavável. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa L R F BATISTA - ME com o valor R$ 1.829,24.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:17:01 horas, no lote (37) - JOGO DE TIRANTES PARA

PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo,

preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:38:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:38:43 horas, no lote (37) - JOGO DE TIRANTES PARA

PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo,

preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm -  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. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa L R F BATISTA - ME, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 13:07:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:07:14 horas, no lote (37) - JOGO DE TIRANTES PARA

PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo,

preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm -  a

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

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições
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editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora. No dia 13/11/2018, às 13:09:49 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:09:49 horas, no lote (37) - JOGO DE TIRANTES PARA

PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo,

preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm -  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. 122/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa arrematante, vencedora do certame. No

dia 13/11/2018, às 13:10:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:10:44 horas, no lote (37) - JOGO DE TIRANTES PARA

PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo,

preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm -  a

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

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:10:44 horas, no lote (37) - JOGO DE TIRANTES PARA

PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo,

preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R F

BATISTA - ME com o valor R$ 3.500,00.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:39:02 horas, no lote (38) - TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada

em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p ( 53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g ( 86 x

10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg

(0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela),

confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido

para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a

imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate

e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É
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revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:39:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:39:25 horas, no lote (38) - TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada

em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p ( 53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g ( 86 x

10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg

(0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela),

confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido

para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a

imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate

e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É

revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

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

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

a empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 13:07:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:07:06 horas, no lote (38) - TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada

em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p ( 53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g ( 86 x

10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg

(0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela),

confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido

para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a

imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate

e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É

revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora. No dia 13/11/2018, às 13:08:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:08:35 horas, no lote (38) - TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada

em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p ( 53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g ( 86 x

10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg

(0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela),

confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido
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para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a

imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate

e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É

revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. -  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. 122/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

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

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

a empresa arrematante, vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:10:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:10:36 horas, no lote (38) - TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada

em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p ( 53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g ( 86 x

10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg

(0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela),

confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido

para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a

imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate

e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É

revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:10:36 horas, no lote (38) - TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada

em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p ( 53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g ( 86 x

10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg

(0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela),

confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido

para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a

imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate

e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É

revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R$ 5.958,05.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:29:29 horas, no lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA
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VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho,

laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com

divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como

bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão

50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos

em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e

velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico

para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em

cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou

mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 09:50:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 09:50:29 horas, no lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA

VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho,

laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com

divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como

bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão

50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos

em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e

velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico

para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em

cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou

mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA

TIBES - desclassificou o fornecedor: MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. No dia

13/11/2018, às 13:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:05:44 horas, no lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA

VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho,

laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com

divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como

bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão

50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos

em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e

velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico

para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em

cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou

mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta
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de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora. No dia 13/11/2018, às 13:06:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:06:45 horas, no lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA

VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho,

laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com

divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como

bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão

50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos

em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e

velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico

para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em

cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou

mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Devido a equivoco no LOTE a

empresa foi declarada vencedora, ao invés do LOTE 38 ser adjudicado. Assim, retornamos

para a condição de Adjudicado. No dia 14/11/2018, às 13:42:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/11/2018, às 13:42:04 horas, no lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA

VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho,

laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com

divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como

bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão

50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos

em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e

velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico

para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em

cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou

mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. -  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. 099/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP, vencedora do

certame. No dia 19/11/2018, às 10:19:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2018, às 10:19:21 horas, no lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA

19/11/2018 Página 75 de 90



VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho,

laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com

divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como

bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão

50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos

em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e

velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico

para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em

cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou

mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 19/11/2018, às 10:19:21 horas, no lote (39) - KIT DE MOCHILAS SAMU PARA

VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho,

laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com

divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como

bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão

50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos

em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e

velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico

para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em

cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou

mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VERA LUCIA FRANCISCA DOS

SANTOS-EPP com o valor R$ 12.849,84.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:19:00 horas, no lote (40) - PRANCHA PARA RESGATE E

IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Características: Dimensionada para suportar

vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para

facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética.

Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na

água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha

jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir  registro na ANVISA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:39:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/11/2018, às 13:39:59 horas, no lote (40) - PRANCHA PARA RESGATE E

IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Características: Dimensionada para suportar

vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para

facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética.

Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na

água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha

jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir  registro na ANVISA -  a

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

Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 099/2018; Considerando o

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

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME,

vencedora do certame. No dia 13/11/2018, às 13:05:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:05:36 horas, no lote (40) - PRANCHA PARA RESGATE E

IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Características: Dimensionada para suportar

vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para

facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética.

Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na

água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha

jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir  registro na ANVISA -  a

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

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 13/11/2018, às 13:05:36 horas, no lote (40) - PRANCHA PARA RESGATE E

IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Características: Dimensionada para suportar

vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para

facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética.

Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na

água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha

jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir  registro na ANVISA -  pelo

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

AMAZONIA EIRELI ME com o valor R$ 27.989,00.
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    No dia 05/10/2018, às 12:52:17 horas, no lote (41) - MOCHILA RESGATE.

Características: Confeccionada em Nylon 600 com revestimento térmico, que permite

flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo de bolsa. Fechos em zíper

plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições transparentes para

armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas: 48 x 34 x 18 cm -

(AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA.

Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima

de 1 2 meses contra defeitos de fabricação -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2018, às 13:40:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2018, às 13:40:38 horas, no lote (41) - MOCHILA RESGATE.

Características: Confeccionada em Nylon 600 com revestimento térmico, que permite

flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo de bolsa. Fechos em zíper

plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições transparentes para

armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas: 48 x 34 x 18 cm -

(AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA.

Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima

de 1 2 meses contra defeitos de fabricação -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 099/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

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

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

empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, vencedora do

certame. No dia 13/11/2018, às 13:14:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 13:14:47 horas, no lote (41) - MOCHILA RESGATE.

Características: Confeccionada em Nylon 600 com revestimento térmico, que permite

flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo de bolsa. Fechos em zíper

plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições transparentes para

armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas: 48 x 34 x 18 cm -

(AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA.

Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima

de 1 2 meses contra defeitos de fabricação -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.
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    No dia 13/11/2018, às 13:14:47 horas, no lote (41) - MOCHILA RESGATE.

Características: Confeccionada em Nylon 600 com revestimento térmico, que permite

flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo de bolsa. Fechos em zíper

plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições transparentes para

armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas: 48 x 34 x 18 cm -

(AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA.

Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima

de 1 2 meses contra defeitos de fabricação -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.804,58.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:34:07 horas, no lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila com

fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla.

Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões

aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas

dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um

esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº

6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu

distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu

prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária

Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento,

expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de

validade -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 15:27:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 15:27:50 horas, no lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila com

fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla.

Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões

aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas

dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um

esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº

6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu

distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu

prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária

Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento,

expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de

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

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: L R F
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BATISTA - ME. No dia 08/11/2018, às 09:50:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 09:50:43 horas, no lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila com

fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla.

Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões

aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas

dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um

esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº

6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu

distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu

prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária

Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento,

expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de

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

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

INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. No dia 14/11/2018, às 13:42:59 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 14/11/2018, às 13:42:59 horas, no lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila com

fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla.

Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões

aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas

dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um

esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº

6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu

distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu

prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária

Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento,

expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de

validade -  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. 099/2018;

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

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa VERA LUCIA

FRANCISCA DOS SANTOS-EPP, vencedora do certame. No dia 19/11/2018, às 10:19:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/11/2018, às 10:19:52 horas, no lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila com
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fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla.

Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões

aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas

dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um

esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº

6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu

distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu

prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária

Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento,

expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de

validade -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 19/11/2018, às 10:19:52 horas, no lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila com

fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla.

Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões

aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas

dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um

esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº

6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu

distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu

prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária

Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento,

expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de

validade -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP com o valor R$ 13.500,00.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:08:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -

EPP, no lote (8) - COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não

porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande

abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava

de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a

entrega. M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa NORTEMEDICA
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COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA � EPP, com fundamento no subitem 8.3.3, 10.1.5

e 10.6.1 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio no nosso correio

eletrônico (pregoes.sml@gmail.com), todas as documentações solicitadas em Edital,

conforme dispõe o item 8.3.2 , deixando de encaminhar as documentações solicitadas nos

itens 10.1.4, 10.3 �a�, 10.4�, 10.5.8.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:11:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, no lote (5) - CINTO

TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50

mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, com

fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o

envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:13:02 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (20) -

MASSAGEADOR CARDÍACO AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza massagem cardíaca

automaticamente; atualizado com o protocolo AHA 2015, contém: plataforma, conjunto de

compressão torácica, bateria e carregador de bateria; uso adulto. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, com

fundamento no subitem 8.3.3, 10.1.5 e 10.6.1 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24

horas para o envio no nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com), todas as

documentações solicitadas em Edital, conforme dispõe o item 8.3.2 , deixando de

encaminhar as documentações solicitadas nos itens 7, 10.1.4, 10.3 �a�, 10.4�, 10.5.8.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:16:38 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (22) - MÁSCARA

LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em

polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para

manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima

de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa HOSPMED

COMERCIO EIRELI, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao

prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso

correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda,

pela manifestação no Sistema no dia 05/10/2018 às 13:40:50 relatando o que segue: �

SOLICITAMOS A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTE LOTE, MOTIVO: PRODUTO

COTADO ERRADO. FOI OFERECIDO O DESCARTÁVEL PORÉM O EDITAL SOLICITA O

REUTILIZÁVEL. VALOR INEXEQUÍVEL. PEDIMOS ENCARECIDAS DESCULPAS.
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    No dia 09/10/2018, às 15:17:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (23) - MÁSCARA

LARÍNGEA Nº 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em

polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para

manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima

de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa HOSPMED

COMERCIO EIRELI, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao

prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso

correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda,

pela manifestação no Sistema no dia 05/10/2018 às 13:41:19  relatando o que segue: �

SOLICITAMOS A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTE LOTE, MOTIVO: PRODUTO

COTADO ERRADO. FOI OFERECIDO O DESCARTÁVEL PORÉM O EDITAL SOLICITA O

REUTILIZÁVEL. VALOR INEXEQUÍVEL. PEDIMOS ENCARECIDAS DESCULPAS.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:17:38 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (24) - MÁSCARA

LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em

polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para

manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima

de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa HOSPMED

COMERCIO EIRELI, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao

prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso

correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda,

pela manifestação no Sistema no dia 05/10/2018 às 13:41:30   relatando o que segue: �

SOLICITAMOS A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTE LOTE, MOTIVO: PRODUTO

COTADO ERRADO. FOI OFERECIDO O DESCARTÁVEL PORÉM O EDITAL SOLICITA O

REUTILIZÁVEL. VALOR INEXEQUÍVEL. PEDIMOS ENCARECIDAS DESCULPAS.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:18:06 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (25) - MÁSCARA

LARÍNGEA Nº 2,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em

polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para

manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima

de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa HOSPMED

COMERCIO EIRELI, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao

prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso
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correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda,

pela manifestação no Sistema no dia 05/10/2018 às 13:41:42    relatando o que segue: �

SOLICITAMOS A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTE LOTE, MOTIVO: PRODUTO

COTADO ERRADO. FOI OFERECIDO O DESCARTÁVEL PORÉM O EDITAL SOLICITA O

REUTILIZÁVEL. VALOR INEXEQUÍVEL. PEDIMOS ENCARECIDAS DESCULPAS.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:18:34 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (26) - MÁSCARA

LARÍNGEA Nº 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em

polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para

manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima

de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa HOSPMED

COMERCIO EIRELI, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao

prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso

correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda,

pela manifestação no Sistema no dia 05/10/2018 às 13:42:03     relatando o que segue: �

SOLICITAMOS A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTE LOTE, MOTIVO: PRODUTO

COTADO ERRADO. FOI OFERECIDO O DESCARTÁVEL PORÉM O EDITAL SOLICITA O

REUTILIZÁVEL. VALOR INEXEQUÍVEL. PEDIMOS ENCARECIDAS DESCULPAS.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:19:11 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (27) - MÁSCARA

LARÍNGEA  Nº 4: e100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em

polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para

manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca. Registro na ANVISA, validade mínima

de 1 ano após a entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa HOSPMED

COMERCIO EIRELI, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao

prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso

correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda,

pela manifestação no Sistema no dia 05/10/2018 às 13:42:32  relatando o que segue: �

SOLICITAMOS A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTE LOTE, MOTIVO: PRODUTO

COTADO ERRADO. FOI OFERECIDO O DESCARTÁVEL PORÉM O EDITAL SOLICITA O

REUTILIZÁVEL. VALOR INEXEQUÍVEL. PEDIMOS ENCARECIDAS DESCULPAS.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:19:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (28) - MÁSCARA

LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em

polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para
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manejo e registro dos ciclos de uso. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a

entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI,

com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para

o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda, pela

manifestação no Sistema no dia 05/10/2018 às 13:42:45   relatando o que segue: �

SOLICITAMOS A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTE LOTE, MOTIVO: PRODUTO

COTADO ERRADO. FOI OFERECIDO O DESCARTÁVEL PORÉM O EDITAL SOLICITA O

REUTILIZÁVEL. VALOR INEXEQUÍVEL. PEDIMOS ENCARECIDAS DESCULPAS.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:25:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -

EPP, no lote (33) - PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui

trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta

pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado

(cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vítimas � até 150 kilos, acompanha

jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde � cintos medindo

1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo �cinto de segurança�.

fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em �x. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a Empresa NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA �

EPP, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas

para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda, pela

manifestação no por e-mail nos dias 05/10/2018, às 12:01 relatando o que segue: �Bom dia,

solicito por meio desta a anulação do lance do ITEM 33, por ERRO DE DIGITAÇÃO� e, no

dia 08/10/2018, às 09:56, relatando o que segue: �O item 33 foi solicitado desclassificação,

pois o lance foi enviado equivocadamente.

 

    No dia 09/10/2018, às 15:27:50 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (42) - Mochila SBV/SAV: Mochila

com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla.

Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões

aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas

dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um

esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº

6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu

distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu

prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária
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Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento,

expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de

validade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa L R F BATISTA - ME,

com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para

o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e ainda, pela

manifestação no Sistema no dia 08/10/2018 às 10:17:15 relatando o que segue: �Bom dia

Pregoeira, venho solicitar a nossa desclassificação do item 42, pois, nosso fornecedor MSB

não atende 100 % o descritivo informado, onde o mesmo cotou o produto de acordo com o

descrito que ele mesmo produz. Por este motivo solicito a classificação, pois, não queremos

gerar prejuízo a este horando município.

 

    No dia 11/10/2018, às 14:04:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (1) - AGULHA PARA

PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e pediátrico; Agulha Aço

inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT);

Comprimento: 23,6mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato;

Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 � 2,5cm; Método de Esterilização Radiação

Gamma; validade mínima de 1 ano após a entrega. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, deste LOTE, com fundamento

no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela

Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência �

Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no prazo

indicado, e ainda, pela manifestação no Sistema no dia 10/10/2018-13:13:18, relatando o

que segue: �Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente nao conseguimos reduzir nosso preço ao

valor de ref. no Edital, de R$ 18.600,00. Grato pela consulta.

 

    No dia 11/10/2018, às 14:05:40 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (2) - AGULHA PARA

PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e pediátrico; Agulha Aço

inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 15G ou 1,70mm (ABNT);

Comprimento: 33,3mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato;

Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 � 1,5cm; Método de Esterilização Radiação

Gamma. validade mínima de 1 ano após a entrega. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, deste LOTE, com fundamento

no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela

Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência �

Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no prazo

indicado, e ainda, pela manifestação no Sistema no dia 10/10/2018-13:14:23, relatando o

que segue: �Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente nao conseguimos reduzir nosso preço ao
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valor de ref. no Edital, de R$ 24.120,00. Grato pela consulta.

 

    No dia 11/10/2018, às 14:07:48 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (11) - COLETE

REFLETIVO: com identificação do SAMU na parte frontal esquerda, na cor azul padrão do

SAMU, em tecido resistente e lavável; faixas refletoras em toda extensão  na cor laranja;

nome do SAMU nas costas bordado; fecho frontal em zíper. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela

Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência �

Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no prazo

indicado, e ainda, pela manifestação no Sistema no dia 10/10/2018-13:16:12, relatando o

que segue: �Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente nao conseguimos reduzir nosso preço ao

valor de ref. no Edital, de R$ 9.720,00. Grato pela consulta.

 

    No dia 11/10/2018, às 14:09:32 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (20) -

MASSAGEADOR CARDÍACO AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza massagem cardíaca

automaticamente; atualizado com o protocolo AHA 2015, contém: plataforma, conjunto de

compressão torácica, bateria e carregador de bateria; uso adulto. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior

ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço

de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema

no prazo indicado, e ainda, pela manifestação no Sistema no dia 10/10/2018-11:48:10,

relatando o que segue: � Sra. Pregoeira após intensas negociações, infelizmente não será

possível reduzir para seu valor estimado, uma vez que temos que considerar, impostos,

fretes e margem de sobrevivência da empresa. Att.

 

    No dia 11/10/2018, às 14:31:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, no lote (8) - COLAR

CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-

mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está

aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro;

com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. M. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, com

fundamento no subitem 8.3.3, 10.1.5 e 10.6.1 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24

horas para o envio no nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com), todas as

documentações solicitadas em Edital, conforme dispõe o item 8.3.2, deixando de

encaminhar a proposta de preço e documentos referentes ao produto.
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    No dia 16/10/2018, às 13:24:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (12) - COLETE TIPO KED

ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em

viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral).

Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que

fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades

laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de

largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de

almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui

também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros

inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg.

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa MBR FERNANDES, com

fundamento no subitem 8.2., I do Edital, devido ao e-mail recebido no dia 11/10/2018, as

16:28, pelo e-mail: dentalcacoal01@hotmail.com, com o documento relatando o que segue: �

A Empresa MBR FERNANDES inscrita no CNP16.845.253/0001-04, pessoa jurídica de

direitos privados, sediada CACOAL/RO , por intermédio de seu representante legal Sr:

MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES portador da Carteira de Identidade n° CPF:

956.675.632-15 - RG: 000892790/RO  vem a pedir a DESCLASSIFICAÇÃO do lance no

LOTE 12: COLETE TIPO KED ADULTO pelo o motivo a verificar com a empresa a

capacidade que pode aguentar o colete a empresa nos informou que a capacidade do que

eles possuem é de ate 140 kg, sendo que o edital pede ate 165 kg sendo assim não

atendendo o descritivo por completo. Malaquias Batista Ribeiro Fernandes.

 

    No dia 16/10/2018, às 13:40:50 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,

no lote (20) - MASSAGEADOR CARDÍACO AUTOMÁTICO (AUTOPULSE): realiza

massagem cardíaca automaticamente; atualizado com o protocolo AHA 2015, contém:

plataforma, conjunto de compressão torácica, bateria e carregador de bateria; uso adulto. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do

Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor

máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e

ainda, pela manifestação no Sistema no dia 15/10/2018 às 10:01:33, relatando o que segue: �

Não conseguimos chegar no valor de R$ 138.400,00, estimativa está incorreta sendo que

este equipamento é um massageador automático, nossa última oferta é o valor arrematado

que contempla o equipamento descrito em edital. Obrigado!.

 

    No dia 08/11/2018, às 09:50:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, no lote (39) - KIT
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DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em

cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada

em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos.

pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do

samu. dimensão 50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com

velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos

internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e

presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul:

confeccionada em cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser

utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. O

motivo da desclassificação foi: Inabilito a empresa MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO

EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.3.3 e 10.6.1 do Edital, considerando o

Parecer Técnico CONTÁBIL n. 135/2018, o qual concluiu que a referida empresa: �

descumpriu as exigências dos itens 10.5.1 (envio do Balanço Patrimonial e Demonstrativo

Financeiro do último exercício social) VEDADA SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES

OU BALANÇOS PROVISÓRIOS, tais documentos terão que obedecer aos requisitos

formais  (�) e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista. 10.5.5 (�

) análise devidamente assinada pelo contabilista (10.5.6 � Somente serão habilitados os

licitantes que extraírem e apresentarem os cálculos do Índices, diante dos fatos

CONCLUÍMOS que deste modo a referida empresa encontra-se INAPTA, e Desqualificada,

por descumprir as exigências do edital.

 

    No dia 08/11/2018, às 09:50:43 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, no lote (42) -

Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por

meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com

as dimensões aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois

bolsos nas dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a

guarda de um esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de

zíper de nylon nº 6. na parte superior dos bolsos. Registro do Produto no Ministério da

Saúde, bem como seu distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para

funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou

Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido

pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -

Autorização de funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

ANVISA, dentro do seu prazo de validade. O motivo da desclassificação foi: Inabilito a

empresa MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, deste LOTE, com fundamento no

item 8.3.3 e 10.6.1 do Edital, considerando o Parecer Técnico CONTÁBIL n. 135/2018, o

qual concluiu que a referida empresa: �descumpriu as exigências dos itens 10.5.1 (envio do

Balanço Patrimonial e Demonstrativo Financeiro do último exercício social) VEDADA SUA
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SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU BALANÇOS PROVISÓRIOS, tais documentos

terão que obedecer aos requisitos formais  (�) e deverão conter a assinatura do administrador

da firma e do contabilista. 10.5.5 (�) análise devidamente assinada pelo contabilista (10.5.6 �

Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem os cálculos do

Índices, diante dos fatos CONCLUÍMOS que deste modo a referida empresa encontra-se

INAPTA, e Desqualificada, por descumprir as exigências 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

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

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

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

11.405.384/0001-49 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

05.028.965/0001-06 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

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

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

18.258.209/0001-15 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO EIRELI

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

29.136.844/0001-46 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

34.758.599/0001-49 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

06.253.085/0001-04 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

17.953.048/0001-17 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE

14.272.952/0001-79 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP
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