
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: 08.00543/2016)

 

     às 10:00:50 horas do dia 03/10/2018 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: 08.00543/2016 -

2018/108/2018 que tem por objeto Registro de preço para eventual AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 1 (fotopolimerizador, Filtro de ar para compressor

odontológico, Consultório odontológico completo, Mocho odontológico, Aparelho de

Ultrassom odontológico, Mini incubadora, Bomba a vácuo/ Bomba ciclone, Kit de

acionamento), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I

e II deste edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando

da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Fotopolimerizador (aparelho): Modelo de mesa, tipo LED; confeccionado em

plástico resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça de mão anatômica, compacta e leve;

ponteira condutora de luz giratória em polímero; sem filtro; sistema de segurança: silencioso;

com indicador de tempo sonoro e ajustável em intervalos de 10 segundos, reajustável; sem

lâmpada; sem fusível; compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis existentes no

mercado; luz azul, fria, emitida por um diodo emissor de luz (l LED, comprimento de onda

faixa de 460nm, potência mínima 1000mw/cm2; rede de 110 � 220 volts, selecionável, 60 Hz;

manual de operação e manutenção; embalagem protetora em caixa, devidamente

acondicionado; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; assistência técnica em

Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/10/2018 17:36:42:219 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 20.315,00

02/10/2018 13:38:07:334 SANDERS DO BRASIL LTDA  R$ 17.000,00

02/10/2018 15:47:02:936 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 20.347,30

02/10/2018 23:00:14:383 MBR FERNANDES - EPP  R$ 22.000,00

02/10/2018 11:30:05:945 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 30.000,00
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Lote (2) - Filtro de ar para compressor odontológico: Para uso em compressor odontológico,

elimina água, umidade, óleo, impurezas e partículas; copo transparente em nylon reforçado,

com elemento filtrante com carvão ativado recambiável; com 2 saídas de 1/4"; com válvula

reguladora de ar, pressão até 150 libras; com manômetro e dreno automático; o produto

deverá obedecer a legislação vigente; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA) e/ou Ministério da Saúde.

Lote (3) - Consultório odontológico completo, com instalação: Composto dos seguintes itens:

conjunto odontológico de acordo com as normas Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e registros no Ministério da

Saúde; certificado de conformidade com as normas ABNT/CB 26. Embalagem em caixas

separadas c/proteção e identificação externa; 110 V; garantia de assistência técnica, no

município de Porto Velho por 01 (um) ano, manual de operação, manutenção; A instalação

dos equipamentos ficará a cargo da contratada; A-Cadeira odontológica; B-Unidade auxiliar;

C-Refletor odontológico; D-Equipo odontológico. DEMAIS DESCRIÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS.

Lote (4) - Mocho odontológico � (Individual) com assento anatômico, sistema de elevação e

03/10/2018 07:32:30:040 BRASIDAS EIRELI  R$ 200.000,00

02/10/2018 11:06:34:008 L R F BATISTA - ME  R$ 22.000,00

03/10/2018 08:16:07:426 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 17.000,00

02/10/2018 18:12:24:469 SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS
ODONTOLOG  R$ 20.347,30

02/10/2018 17:59:56:195 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 30.000,00

02/10/2018 20:38:51:301 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954  R$ 20.347,00

02/10/2018 14:37:57:802 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 17.000,11

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2018 09:26:28:982 VISUAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  R$ 92.000,00

02/10/2018 23:00:14:383 MBR FERNANDES - EPP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/10/2018 16:38:55:159 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  R$ 281.496,00

02/10/2018 17:05:19:978 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 149.823,12

02/10/2018 17:36:52:391 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 250.000,00

03/10/2018 07:46:24:806 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS
ODONTOLOG  R$ 222.108,00

02/10/2018 17:36:42:219 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 222.000,00

02/10/2018 10:26:56:695 DENTAL OESTE EIRELI EPP  R$ 222.117,12

02/10/2018 15:47:02:936 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 222.117,12

02/10/2018 23:00:14:383 MBR FERNANDES - EPP  R$ 250.000,00

02/10/2018 13:55:01:849 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.  R$ 222.117,12

03/10/2018 08:16:07:426 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 240.000,00

03/10/2018 09:00:29:610 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 922.222,22
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regulagem de altura do assento com duas alavancas (uma para o assento e outra para o

encosto), regulagem de angulação do encosto. Assento e encosto com estofamento em

poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costura ou emendas e lavável,

base com 5 rodízios e regulagem de altura a gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto

deverá obedecer à legislação atual vigente. Registro na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde.

Lote (5) - Aparelho de Ultrassom Odontológico: Aparelho de ultrassom piezoelétrico e jato de

bicarbonato integrado que combinados possuem características multifuncionais para

Periodontia, Dentística e Prótese; com frequência mínima de 30000Hz ou mais, chave

seletora para três níveis de potência; controle de ar e água; amplitude de vibração da ponta

de aproximadamente 0,25 mm, transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; irrigação

através de sistema de controle do fluxo de água; acompanhando no mínimo 4

(quatro)pontas sortidas esterilizáveis p/ Periodontia e Prótese;reservatório de pó com visor e

fácil acesso; condutos de pó com sistema de limpeza automática e manual; filtro de ar com

drenagem automática;peças de mão jato de bicarbonato e ultrassom c/ capas removíveis e

autoclaváveis; com pedal único; voltagem 110/220 volts, 50/60/Hz,selecionável; o produto

deverá obedecer à legislação atual vigente. garantia de assistência técnica, no município de

Porto Velho por 01 (um) ano;Registro na ANVISA

Lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4) orifícios destinados aos indicadores biológicos;

ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V

ou seleção automática; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente, garantia de

assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/10/2018 17:36:42:219 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 10.320,00

02/10/2018 23:00:14:383 MBR FERNANDES - EPP  R$ 11.000,00

02/10/2018 11:06:34:008 L R F BATISTA - ME  R$ 15.000,00

03/10/2018 08:16:07:426 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 12.000,00

02/10/2018 17:59:56:195 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 20.000,00

02/10/2018 14:37:57:802 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 10.300,11

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/10/2018 11:30:05:945 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 80.000,00

02/10/2018 11:06:34:008 L R F BATISTA - ME  R$ 102.000,00

03/10/2018 08:16:07:426 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 104.000,00

02/10/2018 18:12:24:469 SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS
ODONTOLOG  R$ 50.167,52

02/10/2018 17:59:56:195 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 70.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/10/2018 17:37:39:549 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 9.400,00
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Lote (7) - Bomba a vácuo / Bomba Ciclone para uso em até quatro (04) consultórios;

potência de sucção mínima de 1,20HP a 2,00HP e vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão

de ar: 200 litros/minuto; com cânulas sugadoras de sangue e saliva autoclaváveis; com

acionamento automático; separador de detritos em tela de aço inox em local de fácil acesso;

Voltagem: 110/130V; Filtro de entrada de água; garantia de assistência técnica, no município

de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA) e ou Ministério da Saúde.

Lote (8) - Kit de acionamento Acessório para bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor,

laterais de armários ou parede, com acionamento automático para a bomba de vácuo, led

indicativo de funcionamento, suctores em alumínio anodizado, com boquilha em silicone

intercambiáveis e autoclaváveis. Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio

anodizado, totalmente desmontável e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em

silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação elétrica para conexão da válvula

eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou

Ministério da Saúde.

02/10/2018 22:59:24:159 MBR FERNANDES - EPP  R$ 10.000,00

02/10/2018 11:37:03:528 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 80.000,00

02/10/2018 11:09:20:290 L R F BATISTA - ME  R$ 10.000,00

03/10/2018 08:20:45:870 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 5.000,00

02/10/2018 18:01:08:212 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 19.000,00

02/10/2018 14:40:39:228 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 9.400,01

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/10/2018 17:37:39:549 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 11.880,00

02/10/2018 22:59:24:159 MBR FERNANDES - EPP  R$ 12.500,00

02/10/2018 11:37:03:528 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 20.000,00

03/10/2018 07:33:06:349 BRASIDAS EIRELI  R$ 200.000,00

02/10/2018 11:09:20:290 L R F BATISTA - ME  R$ 30.000,00

03/10/2018 08:20:45:870 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 15.000,00

02/10/2018 18:01:08:212 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 20.000,00

02/10/2018 14:40:39:228 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 11.801,11

02/10/2018 18:48:12:150 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 922.222,22

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/10/2018 22:59:24:159 MBR FERNANDES - EPP  R$ 9.200,00

02/10/2018 11:37:03:528 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 15.000,00

03/10/2018 08:20:45:870 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 10.000,00

02/10/2018 18:01:08:212 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 20.000,00

02/10/2018 14:40:39:228 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 9.040,01
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Fotopolimerizador (aparelho): Modelo de mesa, tipo LED; confeccionado em

plástico resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça de mão anatômica, compacta e leve;

ponteira condutora de luz giratória em polímero; sem filtro; sistema de segurança: silencioso;

com indicador de tempo sonoro e ajustável em intervalos de 10 segundos, reajustável; sem

lâmpada; sem fusível; compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis existentes no

mercado; luz azul, fria, emitida por um diodo emissor de luz (l LED, comprimento de onda

faixa de 460nm, potência mínima 1000mw/cm2; rede de 110 � 220 volts, selecionável, 60 Hz;

manual de operação e manutenção; embalagem protetora em caixa, devidamente

acondicionado; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; assistência técnica em

Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde.

Lote (2) - Filtro de ar para compressor odontológico: Para uso em compressor odontológico,

elimina água, umidade, óleo, impurezas e partículas; copo transparente em nylon reforçado,

com elemento filtrante com carvão ativado recambiável; com 2 saídas de 1/4"; com válvula

reguladora de ar, pressão até 150 libras; com manômetro e dreno automático; o produto

deverá obedecer a legislação vigente; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA) e/ou Ministério da Saúde.

Lote (3) - Consultório odontológico completo, com instalação: Composto dos seguintes itens:

conjunto odontológico de acordo com as normas Associação Brasileira de Normas Técnicas

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2018 10:20:28:493 SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS
ODONTOLOG  R$ 7.100,00

03/10/2018 10:19:19:322 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 7.199,99

03/10/2018 10:17:59:298 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 7.399,90

03/10/2018 10:17:44:917 MBR FERNANDES - EPP  R$ 7.895,00

03/10/2018 10:17:10:896 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 8.390,00

03/10/2018 10:15:30:734 SANDERS DO BRASIL LTDA  R$ 9.245,11

03/10/2018 10:15:29:218 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 12.599,00

03/10/2018 10:15:19:730 L R F BATISTA - ME  R$ 12.600,00

03/10/2018 10:11:27:778 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 14.332,31

03/10/2018 10:06:26:230 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954  R$ 16.900,00

03/10/2018 10:13:56:213 BRASIDAS EIRELI  R$ 19.032,00

03/10/2018 10:09:53:585 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 19.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/10/2018 23:00:14:383 MBR FERNANDES - EPP  R$ 10.000,00

03/10/2018 10:10:07:783 VISUAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  R$ 54.400,00
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(ABNT), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e registros no Ministério da

Saúde; certificado de conformidade com as normas ABNT/CB 26. Embalagem em caixas

separadas c/proteção e identificação externa; 110 V; garantia de assistência técnica, no

município de Porto Velho por 01 (um) ano, manual de operação, manutenção; A instalação

dos equipamentos ficará a cargo da contratada; A-Cadeira odontológica; B-Unidade auxiliar;

C-Refletor odontológico; D-Equipo odontológico. DEMAIS DESCRIÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS.

Lote (4) - Mocho odontológico � (Individual) com assento anatômico, sistema de elevação e

regulagem de altura do assento com duas alavancas (uma para o assento e outra para o

encosto), regulagem de angulação do encosto. Assento e encosto com estofamento em

poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costura ou emendas e lavável,

base com 5 rodízios e regulagem de altura a gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto

deverá obedecer à legislação atual vigente. Registro na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde.

Lote (5) - Aparelho de Ultrassom Odontológico: Aparelho de ultrassom piezoelétrico e jato de

bicarbonato integrado que combinados possuem características multifuncionais para

Periodontia, Dentística e Prótese; com frequência mínima de 30000Hz ou mais, chave

seletora para três níveis de potência; controle de ar e água; amplitude de vibração da ponta

de aproximadamente 0,25 mm, transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; irrigação

através de sistema de controle do fluxo de água; acompanhando no mínimo 4

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2018 10:23:19:417 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 105.716,00

03/10/2018 10:20:16:279 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  R$ 111.398,00

03/10/2018 10:15:10:745 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 116.499,98

03/10/2018 10:10:16:742 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS HO  R$ 140.000,00

03/10/2018 10:15:59:038 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS
ODONTOLOG  R$ 140.460,72

03/10/2018 10:20:31:510 DENTAL OESTE EIRELI EPP  R$ 155.000,00

03/10/2018 10:20:08:233 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 160.000,00

03/10/2018 10:16:13:233 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 179.990,00

03/10/2018 10:13:57:948 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.  R$ 199.970,57

03/10/2018 10:17:18:497 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 213.900,00

03/10/2018 10:18:19:725 MBR FERNANDES - EPP  R$ 239.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2018 10:27:56:999 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 6.470,00

03/10/2018 10:28:00:029 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 6.500,00

03/10/2018 10:27:00:265 L R F BATISTA - ME  R$ 7.589,00

03/10/2018 10:24:13:295 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 9.578,00

03/10/2018 10:23:46:083 MBR FERNANDES - EPP  R$ 9.779,90

03/10/2018 10:23:52:447 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 10.087,68
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(quatro)pontas sortidas esterilizáveis p/ Periodontia e Prótese;reservatório de pó com visor e

fácil acesso; condutos de pó com sistema de limpeza automática e manual; filtro de ar com

drenagem automática;peças de mão jato de bicarbonato e ultrassom c/ capas removíveis e

autoclaváveis; com pedal único; voltagem 110/220 volts, 50/60/Hz,selecionável; o produto

deverá obedecer à legislação atual vigente. garantia de assistência técnica, no município de

Porto Velho por 01 (um) ano;Registro na ANVISA

Lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4) orifícios destinados aos indicadores biológicos;

ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V

ou seleção automática; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente, garantia de

assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde.

Lote (7) - Bomba a vácuo / Bomba Ciclone para uso em até quatro (04) consultórios;

potência de sucção mínima de 1,20HP a 2,00HP e vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão

de ar: 200 litros/minuto; com cânulas sugadoras de sangue e saliva autoclaváveis; com

acionamento automático; separador de detritos em tela de aço inox em local de fácil acesso;

Voltagem: 110/130V; Filtro de entrada de água; garantia de assistência técnica, no município

de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA) e ou Ministério da Saúde.

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2018 10:40:03:581 SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS
ODONTOLOG  R$ 44.400,00

03/10/2018 10:39:53:419 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 45.000,00

03/10/2018 10:31:13:747 L R F BATISTA - ME  R$ 49.000,00

03/10/2018 10:27:43:132 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 58.000,00

03/10/2018 10:31:00:672 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 68.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2018 10:30:46:443 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 3.869,95

03/10/2018 10:30:41:177 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 3.870,00

03/10/2018 10:29:03:441 L R F BATISTA - ME  R$ 4.000,00

03/10/2018 10:28:48:577 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 4.239,95

03/10/2018 10:27:18:130 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 5.480,00

03/10/2018 10:17:35:220 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 9.999,99

02/10/2018 22:59:24:159 MBR FERNANDES - EPP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2018 10:36:11:503 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 8.969,95

03/10/2018 10:36:08:121 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 8.970,00

03/10/2018 10:36:04:256 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 9.070,00

03/10/2018 10:33:24:455 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 10.000,00

07/11/2018 Página 7 de 27



Lote (8) - Kit de acionamento Acessório para bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor,

laterais de armários ou parede, com acionamento automático para a bomba de vácuo, led

indicativo de funcionamento, suctores em alumínio anodizado, com boquilha em silicone

intercambiáveis e autoclaváveis. Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio

anodizado, totalmente desmontável e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em

silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação elétrica para conexão da válvula

eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou

Ministério da Saúde.

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 03/10/2018, às 10:22:53 horas, no lote (1) - Fotopolimerizador (aparelho): Modelo

de mesa, tipo LED; confeccionado em plástico resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça

de mão anatômica, compacta e leve; ponteira condutora de luz giratória em polímero; sem

filtro; sistema de segurança: silencioso; com indicador de tempo sonoro e ajustável em

intervalos de 10 segundos, reajustável; sem lâmpada; sem fusível; compatível com todas as

resinas fotopolimerizáveis existentes no mercado; luz azul, fria, emitida por um diodo

emissor de luz (l LED, comprimento de onda faixa de 460nm, potência mínima 1000mw/cm2;

rede de 110 � 220 volts, selecionável, 60 Hz; manual de operação e manutenção; embalagem

protetora em caixa, devidamente acondicionado; o produto deverá obedecer a legislação

atual vigente; assistência técnica em Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2018, às 11:19:54 horas, a

03/10/2018 10:28:57:130 MBR FERNANDES - EPP  R$ 11.600,00

03/10/2018 10:32:50:065 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 17.999,00

03/10/2018 10:32:40:235 L R F BATISTA - ME  R$ 18.000,00

03/10/2018 07:33:06:349 BRASIDAS EIRELI  R$ 200.000,00

02/10/2018 18:48:12:150 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 922.222,22

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2018 10:38:59:866 DOROTHY RODINI DENTAL  R$ 7.280,00

03/10/2018 10:38:37:088 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VETERIN  R$ 7.285,00

03/10/2018 10:35:14:133 HDX COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 7.999,99

03/10/2018 10:34:32:394 MBR FERNANDES - EPP  R$ 8.194,00

03/10/2018 10:28:30:505 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 9.500,00
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 11:19:54 horas, no lote (1) - Fotopolimerizador (aparelho): Modelo

de mesa, tipo LED; confeccionado em plástico resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça

de mão anatômica, compacta e leve; ponteira condutora de luz giratória em polímero; sem

filtro; sistema de segurança: silencioso; com indicador de tempo sonoro e ajustável em

intervalos de 10 segundos, reajustável; sem lâmpada; sem fusível; compatível com todas as

resinas fotopolimerizáveis existentes no mercado; luz azul, fria, emitida por um diodo

emissor de luz (l LED, comprimento de onda faixa de 460nm, potência mínima 1000mw/cm2;

rede de 110 � 220 volts, selecionável, 60 Hz; manual de operação e manutenção; embalagem

protetora em caixa, devidamente acondicionado; o produto deverá obedecer a legislação

atual vigente; assistência técnica em Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  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. 108/2018; 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 SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE

PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, vencedora do certame. No dia 07/11/2018, às

13:46:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 13:46:44 horas, no lote (1) - Fotopolimerizador (aparelho): Modelo

de mesa, tipo LED; confeccionado em plástico resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça

de mão anatômica, compacta e leve; ponteira condutora de luz giratória em polímero; sem

filtro; sistema de segurança: silencioso; com indicador de tempo sonoro e ajustável em

intervalos de 10 segundos, reajustável; sem lâmpada; sem fusível; compatível com todas as

resinas fotopolimerizáveis existentes no mercado; luz azul, fria, emitida por um diodo

emissor de luz (l LED, comprimento de onda faixa de 460nm, potência mínima 1000mw/cm2;

rede de 110 � 220 volts, selecionável, 60 Hz; manual de operação e manutenção; embalagem

protetora em caixa, devidamente acondicionado; o produto deverá obedecer a legislação

atual vigente; assistência técnica em Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  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 07/11/2018, às 13:46:44 horas, no lote (1) - Fotopolimerizador (aparelho): Modelo
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de mesa, tipo LED; confeccionado em plástico resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça

de mão anatômica, compacta e leve; ponteira condutora de luz giratória em polímero; sem

filtro; sistema de segurança: silencioso; com indicador de tempo sonoro e ajustável em

intervalos de 10 segundos, reajustável; sem lâmpada; sem fusível; compatível com todas as

resinas fotopolimerizáveis existentes no mercado; luz azul, fria, emitida por um diodo

emissor de luz (l LED, comprimento de onda faixa de 460nm, potência mínima 1000mw/cm2;

rede de 110 � 220 volts, selecionável, 60 Hz; manual de operação e manutenção; embalagem

protetora em caixa, devidamente acondicionado; o produto deverá obedecer a legislação

atual vigente; assistência técnica em Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  pelo

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

DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS ODONTOLOG com o valor R$ 7.099,88.

 

    No dia 03/10/2018, às 10:43:58 horas, no lote (2) - Filtro de ar para compressor

odontológico: Para uso em compressor odontológico, elimina água, umidade, óleo,

impurezas e partículas; copo transparente em nylon reforçado, com elemento filtrante com

carvão ativado recambiável; com 2 saídas de 1/4"; com válvula reguladora de ar, pressão

até 150 libras; com manômetro e dreno automático; o produto deverá obedecer a legislação

vigente; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da

Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/10/2018, às 16:03:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2018, às 16:03:15 horas, no lote (2) - Filtro de ar para compressor

odontológico: Para uso em compressor odontológico, elimina água, umidade, óleo,

impurezas e partículas; copo transparente em nylon reforçado, com elemento filtrante com

carvão ativado recambiável; com 2 saídas de 1/4"; com válvula reguladora de ar, pressão

até 150 libras; com manômetro e dreno automático; o produto deverá obedecer a legislação

vigente; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da

Saúde. -  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 08/10/2018, às 13:20:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Filtro de ar para compressor odontológico: Para uso em compressor

odontológico, elimina água, umidade, óleo, impurezas e partículas; copo transparente em

nylon reforçado, com elemento filtrante com carvão ativado recambiável; com 2 saídas de

1/4"; com válvula reguladora de ar, pressão até 150 libras; com manômetro e dreno

automático; o produto deverá obedecer a legislação vigente; Registro na Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.
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    No dia 03/10/2018, às 10:39:40 horas, no lote (3) - Consultório odontológico completo,

com instalação: Composto dos seguintes itens: conjunto odontológico de acordo com as

normas Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) e registros no Ministério da Saúde; certificado de

conformidade com as normas ABNT/CB 26. Embalagem em caixas separadas c/proteção e

identificação externa; 110 V; garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho

por 01 (um) ano, manual de operação, manutenção; A instalação dos equipamentos ficará a

cargo da contratada; A-Cadeira odontológica; B-Unidade auxiliar; C-Refletor odontológico;

D-Equipo odontológico. DEMAIS DESCRIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2018, às 11:20:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 11:20:55 horas, no lote (3) - Consultório odontológico completo,

com instalação: Composto dos seguintes itens: conjunto odontológico de acordo com as

normas Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) e registros no Ministério da Saúde; certificado de

conformidade com as normas ABNT/CB 26. Embalagem em caixas separadas c/proteção e

identificação externa; 110 V; garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho

por 01 (um) ano, manual de operação, manutenção; A instalação dos equipamentos ficará a

cargo da contratada; A-Cadeira odontológica; B-Unidade auxiliar; C-Refletor odontológico;

D-Equipo odontológico. DEMAIS DESCRIÇÕES 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. 108/2018; 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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS

LTDA, vencedora do certame. No dia 07/11/2018, às 13:47:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 13:47:10 horas, no lote (3) - Consultório odontológico completo,

com instalação: Composto dos seguintes itens: conjunto odontológico de acordo com as

normas Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) e registros no Ministério da Saúde; certificado de

conformidade com as normas ABNT/CB 26. Embalagem em caixas separadas c/proteção e

identificação externa; 110 V; garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho

por 01 (um) ano, manual de operação, manutenção; A instalação dos equipamentos ficará a

cargo da contratada; A-Cadeira odontológica; B-Unidade auxiliar; C-Refletor odontológico;

D-Equipo odontológico. DEMAIS DESCRIÇÕES 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 07/11/2018, às 13:47:10 horas, no lote (3) - Consultório odontológico completo,

com instalação: Composto dos seguintes itens: conjunto odontológico de acordo com as

normas Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) e registros no Ministério da Saúde; certificado de

conformidade com as normas ABNT/CB 26. Embalagem em caixas separadas c/proteção e

identificação externa; 110 V; garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho

por 01 (um) ano, manual de operação, manutenção; A instalação dos equipamentos ficará a

cargo da contratada; A-Cadeira odontológica; B-Unidade auxiliar; C-Refletor odontológico;

D-Equipo odontológico. DEMAIS DESCRIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  pelo

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

MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 105.715,92.

 

    No dia 03/10/2018, às 10:48:15 horas, no lote (4) - Mocho odontológico � (Individual) com

assento anatômico, sistema de elevação e regulagem de altura do assento com duas

alavancas (uma para o assento e outra para o encosto), regulagem de angulação do

encosto. Assento e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos em PVC

expandido sem costura ou emendas e lavável, base com 5 rodízios e regulagem de altura a

gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto deverá obedecer à legislação atual vigente.

Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2018, às 13:33:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 13:33:47 horas, no lote (4) - Mocho odontológico � (Individual) com

assento anatômico, sistema de elevação e regulagem de altura do assento com duas

alavancas (uma para o assento e outra para o encosto), regulagem de angulação do

encosto. Assento e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos em PVC

expandido sem costura ou emendas e lavável, base com 5 rodízios e regulagem de altura a

gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto deverá obedecer à legislação atual vigente.

Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. -

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

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: DOROTHY RODINI

DENTAL. No dia 07/11/2018, às 11:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 11:21:25 horas, no lote (4) - Mocho odontológico � (Individual) com

assento anatômico, sistema de elevação e regulagem de altura do assento com duas
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alavancas (uma para o assento e outra para o encosto), regulagem de angulação do

encosto. Assento e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos em PVC

expandido sem costura ou emendas e lavável, base com 5 rodízios e regulagem de altura a

gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto deverá obedecer à legislação atual vigente.

Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. -

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. 108/2018;

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 HDX COMERCIAL EIRELI

? ME, vencedora do certame. No dia 07/11/2018, às 13:47:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 13:47:34 horas, no lote (4) - Mocho odontológico � (Individual) com

assento anatômico, sistema de elevação e regulagem de altura do assento com duas

alavancas (uma para o assento e outra para o encosto), regulagem de angulação do

encosto. Assento e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos em PVC

expandido sem costura ou emendas e lavável, base com 5 rodízios e regulagem de altura a

gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto deverá obedecer à legislação atual vigente.

Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. -

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 07/11/2018, às 13:47:34 horas, no lote (4) - Mocho odontológico � (Individual) com

assento anatômico, sistema de elevação e regulagem de altura do assento com duas

alavancas (uma para o assento e outra para o encosto), regulagem de angulação do

encosto. Assento e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos em PVC

expandido sem costura ou emendas e lavável, base com 5 rodízios e regulagem de altura a

gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto deverá obedecer à legislação atual vigente.

Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. -

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

COMERCIAL EIRELI - ME com o valor R$ 6.499,92.

 

    No dia 03/10/2018, às 10:43:54 horas, no lote (5) - Aparelho de Ultrassom Odontológico:

Aparelho de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato integrado que combinados

possuem características multifuncionais para Periodontia, Dentística e Prótese; com
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frequência mínima de 30000Hz ou mais, chave seletora para três níveis de potência;

controle de ar e água; amplitude de vibração da ponta de aproximadamente 0,25 mm,

transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; irrigação através de sistema de controle do

fluxo de água; acompanhando no mínimo 4 (quatro)pontas sortidas esterilizáveis p/

Periodontia e Prótese;reservatório de pó com visor e fácil acesso; condutos de pó com

sistema de limpeza automática e manual; filtro de ar com drenagem automática;peças de

mão jato de bicarbonato e ultrassom c/ capas removíveis e autoclaváveis; com pedal único;

voltagem 110/220 volts, 50/60/Hz,selecionável; o produto deverá obedecer à legislação atual

vigente. garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um)

ano;Registro na ANVISA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/11/2018, às 11:20:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 11:20:23 horas, no lote (5) - Aparelho de Ultrassom Odontológico:

Aparelho de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato integrado que combinados

possuem características multifuncionais para Periodontia, Dentística e Prótese; com

frequência mínima de 30000Hz ou mais, chave seletora para três níveis de potência;

controle de ar e água; amplitude de vibração da ponta de aproximadamente 0,25 mm,

transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; irrigação através de sistema de controle do

fluxo de água; acompanhando no mínimo 4 (quatro)pontas sortidas esterilizáveis p/

Periodontia e Prótese;reservatório de pó com visor e fácil acesso; condutos de pó com

sistema de limpeza automática e manual; filtro de ar com drenagem automática;peças de

mão jato de bicarbonato e ultrassom c/ capas removíveis e autoclaváveis; com pedal único;

voltagem 110/220 volts, 50/60/Hz,selecionável; o produto deverá obedecer à legislação atual

vigente. garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um)

ano;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. 108/2018; 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 SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

EIRELI, vencedora do certame. No dia 07/11/2018, às 13:47:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 13:47:59 horas, no lote (5) - Aparelho de Ultrassom Odontológico:

Aparelho de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato integrado que combinados

possuem características multifuncionais para Periodontia, Dentística e Prótese; com

frequência mínima de 30000Hz ou mais, chave seletora para três níveis de potência;

controle de ar e água; amplitude de vibração da ponta de aproximadamente 0,25 mm,

transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; irrigação através de sistema de controle do

fluxo de água; acompanhando no mínimo 4 (quatro)pontas sortidas esterilizáveis p/
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Periodontia e Prótese;reservatório de pó com visor e fácil acesso; condutos de pó com

sistema de limpeza automática e manual; filtro de ar com drenagem automática;peças de

mão jato de bicarbonato e ultrassom c/ capas removíveis e autoclaváveis; com pedal único;

voltagem 110/220 volts, 50/60/Hz,selecionável; o produto deverá obedecer à legislação atual

vigente. garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um)

ano;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 07/11/2018, às 13:47:59 horas, no lote (5) - Aparelho de Ultrassom Odontológico:

Aparelho de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato integrado que combinados

possuem características multifuncionais para Periodontia, Dentística e Prótese; com

frequência mínima de 30000Hz ou mais, chave seletora para três níveis de potência;

controle de ar e água; amplitude de vibração da ponta de aproximadamente 0,25 mm,

transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; irrigação através de sistema de controle do

fluxo de água; acompanhando no mínimo 4 (quatro)pontas sortidas esterilizáveis p/

Periodontia e Prótese;reservatório de pó com visor e fácil acesso; condutos de pó com

sistema de limpeza automática e manual; filtro de ar com drenagem automática;peças de

mão jato de bicarbonato e ultrassom c/ capas removíveis e autoclaváveis; com pedal único;

voltagem 110/220 volts, 50/60/Hz,selecionável; o produto deverá obedecer à legislação atual

vigente. garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um)

ano;Registro na ANVISA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS ODONTOLOG

com o valor R$ 44.399,94.

 

    No dia 03/10/2018, às 10:32:23 horas, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4)

orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2018,

às 13:22:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 13:22:16 horas, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4)

orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto
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Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI. No dia 10/10/2018, às 14:13:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 14:13:03 horas, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4)

orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: DOROTHY RODINI DENTAL. No dia 11/10/2018, às 14:39:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 14:39:53 horas, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4)

orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. -  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 BATISTA - ME. No dia 16/10/2018, às 12:50:18 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 16/10/2018, às 12:50:18 horas, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4)

orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI - ME. No dia 07/11/2018, às 11:21:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 11:21:47 horas, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4)

orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto
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Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. -  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.

108/2018; 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 VETERIN, vencedora do

certame. No dia 07/11/2018, às 13:48:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 13:48:21 horas, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4)

orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. -  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 07/11/2018, às 13:48:21 horas, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro (4)

orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN

com o valor R$ 5.480,00.

 

    No dia 03/10/2018, às 10:37:14 horas, no lote (7) - Bomba a vácuo / Bomba Ciclone para

uso em até quatro (04) consultórios; potência de sucção mínima de 1,20HP a 2,00HP e

vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão de ar: 200 litros/minuto; com cânulas sugadoras de

sangue e saliva autoclaváveis; com acionamento automático; separador de detritos em tela

de aço inox em local de fácil acesso; Voltagem: 110/130V; Filtro de entrada de água;

garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2018, às 13:23:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2018, às 13:23:14 horas, no lote (7) - Bomba a vácuo / Bomba Ciclone para

uso em até quatro (04) consultórios; potência de sucção mínima de 1,20HP a 2,00HP e

vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão de ar: 200 litros/minuto; com cânulas sugadoras de

sangue e saliva autoclaváveis; com acionamento automático; separador de detritos em tela

de aço inox em local de fácil acesso; Voltagem: 110/130V; Filtro de entrada de água;

garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA

EIRELI. No dia 10/10/2018, às 14:13:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 14:13:12 horas, no lote (7) - Bomba a vácuo / Bomba Ciclone para

uso em até quatro (04) consultórios; potência de sucção mínima de 1,20HP a 2,00HP e

vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão de ar: 200 litros/minuto; com cânulas sugadoras de

sangue e saliva autoclaváveis; com acionamento automático; separador de detritos em tela

de aço inox em local de fácil acesso; Voltagem: 110/130V; Filtro de entrada de água;

garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: DOROTHY RODINI DENTAL. No dia

07/11/2018, às 11:22:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 11:22:05 horas, no lote (7) - Bomba a vácuo / Bomba Ciclone para

uso em até quatro (04) consultórios; potência de sucção mínima de 1,20HP a 2,00HP e

vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão de ar: 200 litros/minuto; com cânulas sugadoras de

sangue e saliva autoclaváveis; com acionamento automático; separador de detritos em tela

de aço inox em local de fácil acesso; Voltagem: 110/130V; Filtro de entrada de água;

garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  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. 108/2018; 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 VETERIN, vencedora do certame. No dia 07/11/2018, às 13:48:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 13:48:46 horas, no lote (7) - Bomba a vácuo / Bomba Ciclone para

uso em até quatro (04) consultórios; potência de sucção mínima de 1,20HP a 2,00HP e

vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão de ar: 200 litros/minuto; com cânulas sugadoras de
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sangue e saliva autoclaváveis; com acionamento automático; separador de detritos em tela

de aço inox em local de fácil acesso; Voltagem: 110/130V; Filtro de entrada de água;

garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  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 07/11/2018, às 13:48:46 horas, no lote (7) - Bomba a vácuo / Bomba Ciclone para

uso em até quatro (04) consultórios; potência de sucção mínima de 1,20HP a 2,00HP e

vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão de ar: 200 litros/minuto; com cânulas sugadoras de

sangue e saliva autoclaváveis; com acionamento automático; separador de detritos em tela

de aço inox em local de fácil acesso; Voltagem: 110/130V; Filtro de entrada de água;

garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  pelo critério

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

CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN com o valor R$ 9.069,96.

 

    No dia 03/10/2018, às 10:39:59 horas, no lote (8) - Kit de acionamento Acessório para

bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de armários ou parede, com

acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de funcionamento, suctores

em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis e autoclaváveis.

Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável

e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação

elétrica para conexão da válvula eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de

assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/10/2018, às 13:33:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 13:33:59 horas, no lote (8) - Kit de acionamento Acessório para

bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de armários ou parede, com

acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de funcionamento, suctores

em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis e autoclaváveis.

Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável

e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação

elétrica para conexão da válvula eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de

07/11/2018 Página 19 de 27



assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: DOROTHY RODINI DENTAL. No dia

10/10/2018, às 14:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 14:16:07 horas, no lote (8) - Kit de acionamento Acessório para

bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de armários ou parede, com

acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de funcionamento, suctores

em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis e autoclaváveis.

Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável

e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação

elétrica para conexão da válvula eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de

assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES VETERIN. No dia 11/10/2018, às 14:40:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 14:40:10 horas, no lote (8) - Kit de acionamento Acessório para

bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de armários ou parede, com

acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de funcionamento, suctores

em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis e autoclaváveis.

Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável

e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação

elétrica para conexão da válvula eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de

assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI - ME. No dia

07/11/2018, às 11:22:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 11:22:23 horas, no lote (8) - Kit de acionamento Acessório para

bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de armários ou parede, com

acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de funcionamento, suctores

em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis e autoclaváveis.

Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável

e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação

elétrica para conexão da válvula eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de
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assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  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. 108/2018; 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

07/11/2018, às 13:49:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 13:49:14 horas, no lote (8) - Kit de acionamento Acessório para

bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de armários ou parede, com

acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de funcionamento, suctores

em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis e autoclaváveis.

Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável

e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação

elétrica para conexão da válvula eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de

assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  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 07/11/2018, às 13:49:14 horas, no lote (8) - Kit de acionamento Acessório para

bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de armários ou parede, com

acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de funcionamento, suctores

em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis e autoclaváveis.

Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável

e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação

elétrica para conexão da válvula eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de

assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com

o valor R$ 8.194,00.

 

    No dia 03/10/2018, às 16:03:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (2) - Filtro de ar para

compressor odontológico: Para uso em compressor odontológico, elimina água, umidade,
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óleo, impurezas e partículas; copo transparente em nylon reforçado, com elemento filtrante

com carvão ativado recambiável; com 2 saídas de 1/4"; com válvula reguladora de ar,

pressão até 150 libras; com manômetro e dreno automático; o produto deverá obedecer a

legislação vigente; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MBR

FERNANDES - 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 03/10/2018, às 12:34:21, relatando o que segue: �não conseguimos chegar

no valor proposto do edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 13:20:12 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - VISUAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, no lote (2)

- Filtro de ar para compressor odontológico: Para uso em compressor odontológico, elimina

água, umidade, óleo, impurezas e partículas; copo transparente em nylon reforçado, com

elemento filtrante com carvão ativado recambiável; com 2 saídas de 1/4"; com válvula

reguladora de ar, pressão até 150 libras; com manômetro e dreno automático; o produto

deverá obedecer a legislação vigente; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa VISUAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, deste LOTE, com fundamento

no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela

Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência �

Termo de Referência), e ainda, pela manifestação no Sistema no dia 03/10/2018, às

19:07:21, relatando o que segue: �Sra. Pregoeira, lamento, não podemos atender, o seu valor

de referência está muito abaixo do preço de custo.

 

    No dia 08/10/2018, às 13:22:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, no lote (6) - Mini

Incubadora com quatro (4) orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48

horas; temperatura de incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção

automática; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência

técnica, no município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa BIO LOGICA DISTRIBUIDORA 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

03/10/2018, às 14:47:25 relatando o que segue: �Boa tarde Sra. Pregoeira, pedimos

desclassificação do item, pois o produto ofertado não possui assistência técnica em Porto

Velho, pedimos desculpas pelo equivoco. Grata.
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    No dia 08/10/2018, às 13:23:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, no lote (7) - Bomba a

vácuo / Bomba Ciclone para uso em até quatro (04) consultórios; potência de sucção

mínima de 1,20HP a 2,00HP e vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão de ar: 200

litros/minuto; com cânulas sugadoras de sangue e saliva autoclaváveis; com acionamento

automático; separador de detritos em tela de aço inox em local de fácil acesso; Voltagem:

110/130V; Filtro de entrada de água; garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa BIO LOGICA

DISTRIBUIDORA 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 03/10/2018, às 14:48:14 relatando o que segue: �

Boa tarde Sra. Pregoeira, pedimos desclassificação do item, pois não teremos como realizar

a instalação do produto, pedimos desculpas pelo equivoco. Grata.

 

    No dia 08/10/2018, às 13:33:46 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - DOROTHY RODINI DENTAL, no lote (4) - Mocho odontológico �

(Individual) com assento anatômico, sistema de elevação e regulagem de altura do assento

com duas alavancas (uma para o assento e outra para o encosto), regulagem de angulação

do encosto. Assento e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos em

PVC expandido sem costura ou emendas e lavável, base com 5 rodízios e regulagem de

altura a gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto deverá obedecer à legislação atual

vigente. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da

Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa DOROTHY RODINI

DENTAL, 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, 10.3 �e�, 10.3 �g�, 10.5.

 

    No dia 08/10/2018, às 13:33:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - DOROTHY RODINI DENTAL, no lote (8) - Kit de acionamento

Acessório para bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de armários ou

parede, com acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de

funcionamento, suctores em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis

e autoclaváveis. Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado,

totalmente desmontável e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone,

acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação elétrica para conexão da válvula eletropneumática à

bomba de vácuo; garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um)
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ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da

Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa DOROTHY RODINI

DENTAL, 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, 10.3 �e�, 10.3 �g�, 10.5.

 

    No dia 10/10/2018, às 14:13:03 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - DOROTHY RODINI DENTAL, no lote (6) - Mini Incubadora com

quatro (4) orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas;

temperatura de incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o

produto deverá obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no

município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a Empresa DOROTHY RODINI DENTAL, 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, 10.3 �e�,

10.3 �g�, 10.5.

 

    No dia 10/10/2018, às 14:13:12 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - DOROTHY RODINI DENTAL, no lote (7) - Bomba a vácuo /

Bomba Ciclone para uso em até quatro (04) consultórios; potência de sucção mínima de

1,20HP a 2,00HP e vácuo de 500mmHg a 730 mmHg; vazão de ar: 200 litros/minuto; com

cânulas sugadoras de sangue e saliva autoclaváveis; com acionamento automático;

separador de detritos em tela de aço inox em local de fácil acesso; Voltagem: 110/130V;

Filtro de entrada de água; garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por

01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério

da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa DOROTHY RODINI

DENTAL, 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, 10.3 �e�, 10.3 �g�, 10.5.

 

    No dia 10/10/2018, às 14:16:06 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

VETERIN, no lote (8) - Kit de acionamento Acessório para bomba de vácuo, fixável na

coluna do refletor, laterais de armários ou parede, com acionamento automático para a

bomba de vácuo, led indicativo de funcionamento, suctores em alumínio anodizado, com

boquilha em silicone intercambiáveis e autoclaváveis. Composto de 2 suctores Ø6mm e
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Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável e autoclavável, anéis de vedação e

boquilha em silicone, acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação elétrica para conexão da válvula

eletropneumática à bomba de vácuo; garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN, 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 11/10/2018, às 14:39:52 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - L R F BATISTA - ME, no lote (6) - Mini Incubadora com quatro

(4) orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas; temperatura de

incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o produto deverá

obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no município de Porto

Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou

Ministério da Saúde. 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.

 

    No dia 11/10/2018, às 14:40:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HDX COMERCIAL EIRELI - ME, no lote (8) - Kit de

acionamento Acessório para bomba de vácuo, fixável na coluna do refletor, laterais de

armários ou parede, com acionamento automático para a bomba de vácuo, led indicativo de

funcionamento, suctores em alumínio anodizado, com boquilha em silicone intercambiáveis

e autoclaváveis. Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado,

totalmente desmontável e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone,

acionamento 5 a 24 VDC.  Fiação elétrica para conexão da válvula eletropneumática à

bomba de vácuo; garantia de assistência técnica, no município de Porto Velho por 01 (um)

ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da

Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa HDX COMERCIAL

EIRELI - ME, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de

24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso correio

eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 16/10/2018, às 12:50:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HDX COMERCIAL EIRELI - ME, no lote (6) - Mini Incubadora

com quatro (4) orifícios destinados aos indicadores biológicos; ciclos de 24 ou 48 horas;

temperatura de incubação aproximada de 75°C; voltagem: 110V ou seleção automática; o
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produto deverá obedecer à legislação atual vigente, garantia de assistência técnica, no

município de Porto Velho por 01 (um) ano. Registro na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a Empresa HDX COMERCIAL EIRELI - ME, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por

não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo

hábil, para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item

8.3.2 do Edital.

 

    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:
06.175.908/0001-12 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI

18.258.209/0001-15 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN

05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG

14.190.675/0002-36 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.

05.412.147/0001-02 DENTAL OESTE EIRELI EPP

30.898.181/0001-86 DOROTHY RODINI DENTAL

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

12.606.382/0001-80 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI - ME

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA - ME

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

05.756.359/0001-07 SANDERS DO BRASIL LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

28.820.255/0001-10 SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS ODONTOLOG
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26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

78.334.307/0001-16 VISUAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
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