
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00221/2018)

 

     às 10:32:11 horas do dia 11/04/2019 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: 08.00221/2018 -

2019/027/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

PERMANENTES (telefone sem fio, suporte para soro móvel, poltrona hospitalar

), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA, conforme

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

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - TELEFONE SEM FIO com Identificador de Chamadas, Mute, Flah, Viva � Voz,

Rediscagem/Redial, 06 unidades 12 unidades Frequência Dect 6.(1.9GHz), Teclado

Luminoso, Idiomas do menu em Português, Modo de Discagem Tom e pulso, Memória para

Registros de Chamadas. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA.

Lote (2) - SUPORTE PARA SORO MÓVEL TOTALMENTE INOX, construído em tubos de

aço inox padrão AISI 304 de 1�x1,2mm de espessura recebendo polimento de alto brilho para

melhor assepsia. Haste em aço inox com 04 ganchos em formato de �X� e 01 gancho para

bomba de infusão, regulagem de altura através de sistema de trava semi-giratória composto

por um sistema de molas e tecnis proporcionando maior vida útil. Base em aço inox em

forma de �X� com 4 rodízios de 2� em termoplástico. Deverá vir um rodízio sobressalente para

casos de necessidade de troca. Dimensões aproximadas: altura máxima 2,10m. Apresentar

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 08:52:25:228 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 1.194,76

10/04/2019 16:19:03:811 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 1.200,00

09/04/2019 16:45:43:392 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 2.200,00

11/04/2019 08:51:44:449 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ME  R$ 1.500,00

10/04/2019 22:36:03:026 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.110,00

10/04/2019 09:45:40:844 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

10/04/2019 23:26:53:774 NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864  R$ 200.000,00
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registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 02 anos após entrega.

Lote (3) - Simulador para Situações de Ressucitação de Bebes, para práticas de treinamento

nas habilidades de ressuscitação, manutenção das vias aéreas, ressuscitação Cardio-

Pulmonar, acesso vascular e monitorização do ECG er manobra de Sellick. Peso e

dimensões de um bebê entre 2 a 4 meses. Com comando remoto, alteração dos rítimos

cardíacos. Com Rítimo Normal (NSR) com até 130 bpm, Taquicardia Ventricular com rítimo

de até 210 bpm, Sinus Bradicardia com rítimo de até 80 bpm, Sinus Taquicardia com rítimo

de até 180 bpm, Fibrilação Ventricular e Asystole. Alteração e exibição de Bradicardia

Sinusal, Taquicardia Sinusal, Fibrilação e Taquicardia Atrial, Sinus com PACs, Sinus com

PJCs, Taquicardia Spraventricular. Intubação oral e nasal, inserção de máscara laríngea,

manobra de desfibrilação com aplicação de 01choque real, leitura de ECG com derivações.

Inserção de agulha intra óssea com aspiração simulada da medula óssea. Garantia mínima

de 01 ano após entrega.

Lote (4) - RELÓGIO DE PAREDE - analógico, redondo, fundo branco, com números árabes,

três ponteiros (hora, minutos e segundos). Abastecimento à Pilha AA , diâmetro mínimo de

25 cm.  Garantia mínima de 01 ano após entrega.

Lote (5) - POLTRONA HOSPITALAR COM RODÍZIOS � Estrutura em tubo de aço com

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 09:21:58:763 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 21.600,00

10/04/2019 16:20:21:097 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 40.000,00

10/04/2019 17:47:00:518 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 14.000,00

10/04/2019 15:11:47:103 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 20.000,00

11/04/2019 06:48:18:659 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.888,88

10/04/2019 16:43:18:281 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 14.140,00

10/04/2019 16:38:03:270 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00

11/04/2019 08:42:14:142 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.500.000,00

08/04/2019 10:41:34:692 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 40.000,00

10/04/2019 22:36:03:026 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.450,00

10/04/2019 17:00:41:370 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 34.000,00

11/04/2019 09:00:05:043 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 14.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 08:42:14:142 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 925.000,00

10/04/2019 17:00:41:370 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 08:52:25:228 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 899,85

10/04/2019 22:36:03:026 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 890,00
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tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó. Base em tubo de aço

retangular. Revestimento em courvin de alta qualidade e reforçado na cor azul Royal. Com

registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses após entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (6) - MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8,COM QUATRO PÉS

COMPLETOS DE RODÍZIOS DE 2�,TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA

REGULÁVEL. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 45 CM ALTURA MÁXIMA APROXIMADA:

60 CM DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 28,5 CM, ASSENTO FORRADO EM

COURVIM E ESPUMA D33. Garantia mínima de 12 meses após entrega.

Lote (7) - MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 CADEIRAS Tampo: Tampo com formato

retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade). Apresentar:

Certificado de regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidora emitido pelo

IBAMA, devidamente registrado com a razão social da empresa. Poderá ser consultada

online a sua veracidade. Garantia 05 (cinco) anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 17:47:00:518 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 29.550,00

10/04/2019 19:28:33:018 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 50.000,00

10/04/2019 15:11:47:103 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 45.000,00

10/04/2019 18:14:48:374 VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 26.000,00

11/04/2019 06:48:18:659 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 29.888,88

10/04/2019 16:43:18:281 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 29.500,00

10/04/2019 16:38:03:270 MBR FERNANDES - EPP  R$ 30.000,00

11/04/2019 08:42:14:142 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 500.000,00

08/04/2019 10:41:34:692 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 45.000,00

10/04/2019 22:36:03:026 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 26.987,00

10/04/2019 17:00:41:370 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 69.000,00

11/04/2019 09:00:05:043 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 29.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 16:21:16:652 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 1.400,00

10/04/2019 17:48:00:075 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 2.078,00

10/04/2019 16:43:18:537 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.100,00

09/04/2019 18:16:20:625 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 2.070,88

11/04/2019 09:01:41:043 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 2.080,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 08:36:17:400 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 15.000,00

10/04/2019 22:38:36:736 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.230,00

06/06/2019 Página 3 de 88



Lote (8) - MESA ESCRITÓRIO Mesa com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP

revestida em laminado melamínico na cor Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, Med.

aproximada: 1200x1200x740mm.

Lote (9) - Manequim, corpo inteiro, adulto, fisiologia regular, para praticar medidas básicas

de reanimação (de acordo com as normas internacionais), permitir: Obstrução natural das

vias respiratórias; Mandíbula móvel; Membrana higiênica da válvula de retenção e válvula de

não-reinalação; Reações realistas durante medidas de ventilação artificial e massagem

cardíaca; Expansão do peito durante a respiração artificial; Pontos de orientação realistas

para a localização dos pontos de compressão; Pulsação da artéria carótida palpável,

manual. Uso de bolsa e máscara de ventilação artificial. Indicador luminoso, com bateria

inclusa. Volume de ar administrado por meio da ventilação artificial (suficiente/excessivo).

Profundidade das compressões (suficiente/excessiva).  Posicionamento incorreto das mãos.

Ventilação artificial aplicada em intervalos demasiadamente curtos. Mínimo 4 máscaras

rosto. Mínimo 3 vias respiratórias artificiais. Maleta de transporte. Vestimenta. desinfetante.

Lote (10) - MANEQUIM BEBÊ PARA TREINO DE RCP: manequim bebê simulador para

treino de massagem cardíaca e abertura de vias aéreas em RN, com dispositivo de

exposição da compressão, dispositivo de advertência da respiração artificial, frequência da

operação em padrão internacional e exame de artéria branquial. Acompanha: maleta para

transporte e dispositivo de armazenamento de dados (display). Não tem órgãos internos.

11/04/2019 08:55:33:972 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 7.350,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 16:43:18:537 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.500,00

10/04/2019 08:36:17:400 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 40.000,00

10/04/2019 22:38:36:736 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.980,00

11/04/2019 08:55:33:972 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 6.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 08:27:50:481 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 925.000,00

10/04/2019 17:13:46:251 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 10.000,00

10/04/2019 17:01:49:800 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 17:37:40:284 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI-
EPP  R$ 8.146,00

10/04/2019 16:43:18:537 MBR FERNANDES - EPP  R$ 9.000,00

11/04/2019 08:27:50:481 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 925.000,00

10/04/2019 17:37:30:622 HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO
HOSPITALAR LT  R$ 8.200,00

10/04/2019 17:13:46:251 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 8.220,00

10/04/2019 16:11:13:078 CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 8.228,00

10/04/2019 17:01:49:800 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 25.000,00

09/04/2019 18:16:20:625 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 8.228,20
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Lote (11) - MANEQUIM ADULTO PARA TREINO DE RCP: manequim em tamanho natural

de um adulto de aproximadamente 176 cm de altura, sua estrutura deve permitir o treino de

massagens torácicas e respiração artificial. Modelo acompanha: display que forneça

indicação dos procedimentos (acuse se estão corretos) e maleta de transporte.

Características inclusas no manequim: Simulação padrão de abertura das vias aéreas (com

display indicador com dispositivo de alerta de som e cor); Compressão do peito(com display

indicador com dispositivo de alerta de som e cor); Respiração artificial -inalação(com display

indicador com dispositivo de alerta de som e cor); Métodos de operação ( operação de

exercício); Análise da resposta da pupila ( midríase e miose); Análise da resposta do aluno (

Pinch bola com a mão e simular o pulso carotídeo); Manequim indica claramente a anatomia

realista.

Lote (12) - MACA PARA TRANSPORTE, RADIOTRANSPARENTE. CERTIFICADOS:

Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança aplicáveis.

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Marca do fabricante e

REGISTRO no ministério da saúde. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO

EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (13) - LONGARINA 3 lugares, estofada com revestimento em courvin ou napa, encosto

em metal com pintura époxi, cor preta. Garantia mínima de 01 ano após entrega.

Lote (14) - GELADEIRA REFRIGERADOR/GELADEIRA capacidade entre 240 e 300

LITROS:Cor branca;01 porta; FROST FREE; capacidade mínima congelador 26 (vinte e

seis) litros; bivolt; com selo do procell; classificação A. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 08:30:26:580 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 925.000,00

10/04/2019 17:02:47:401 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 22:42:02:983 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 06:49:55:900 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.988,88

10/04/2019 08:38:49:016 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 110.000,00

08/04/2019 10:43:22:711 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 22.000,00

10/04/2019 22:42:02:983 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.430,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 08:54:41:406 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 8.700,00

09/04/2019 16:50:45:106 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 9.200,00

11/04/2019 07:55:20:661 BRASIDAS EIRELI  R$ 6.290,29

10/04/2019 14:15:33:236 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  R$ 9.000,00
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Lote (15) - ESCADA 2 DEGRAUS � escada hospitalar, material aço inoxidável, 2 (dois)

degraus, revestimento borracha antiderrapante, pintura polido, tipo degraus com cantoneiras

de chapa aço inox, dimensoes aproximada: piso inferior 21 x 29 x 20cm, piso superior 21 x

35 x 38cm, pés Com ponteiras de PVC, estrutura tubular 1x1, 25mm.

Lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA, Montagem totalmente modular. Apresentar registro

no Ministério da Saúde. Garantia mínima 02 anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (17) - CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo

único para suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos:

manual, semi automático - DEA (desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e

3 indicadas no equipamento, possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-

passo externo transcutâneo. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega

definitiva. O equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no

estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período

de garantia; registro na ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o

período da garantia. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS

10/04/2019 22:42:02:983 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 16:22:12:094 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 5.000,00

10/04/2019 17:48:23:021 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 7.386,00

10/04/2019 15:18:56:229 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 12.000,00

09/04/2019 16:50:45:106 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 7.386,00

11/04/2019 06:49:55:900 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.800,00

10/04/2019 17:16:55:548 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
EPP  R$ 17.040,00

10/04/2019 16:44:30:179 MBR FERNANDES - EPP  R$ 8.000,00

08/04/2019 10:43:22:711 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

10/04/2019 22:42:02:983 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.230,00

10/04/2019 17:02:47:401 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 30.000,00

09/04/2019 18:17:44:143 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 7.386,60

11/04/2019 09:03:35:186 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 7.386,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 15:14:50:162 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 12.000,00

10/04/2019 16:44:44:904 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 9.310,00

10/04/2019 16:46:55:076 MBR FERNANDES - EPP  R$ 10.000,00

10/04/2019 17:04:24:038 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 30.000,00

11/04/2019 09:07:08:787 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 9.325,00
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ANEXOS.

Lote (18) - CADEIRA Diretor com braço: base a gás c/ 03 estágios com relax, assento em

compensado multilaminado de aproximadamente 14mm, revestido em poliuretano flexível,

injetado de alta resistência moldado anatomicamente, indeformável, com densidade

45kg/m³, com alta resistência a rasgos, borda frontal do assento curvada.

Lote (19) - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO  Confeccionada em base de aço inox em tripé de

aço inox e tubo superior de aço inox . Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de

altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77cm. Altura máxima 1,15 cm.

Lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos

redondos, pés providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de

anéis giratórios de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura

total. Garantia mínima de 01 ano após entrega.

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 13:25:02:163 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 65.800,00

10/04/2019 14:20:59:977 MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP  R$ 46.668,00

10/04/2019 17:18:06:100 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
EPP  R$ 77.400,00

10/04/2019 16:44:44:904 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 51.500,00

10/04/2019 17:04:24:038 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 08:40:37:743 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 85.000,00

10/04/2019 22:44:46:548 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.876,00

11/04/2019 08:57:26:762 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 13.940,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 09:23:24:138 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 1.696,00

10/04/2019 16:23:20:087 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 1.600,00

10/04/2019 17:44:47:636 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 23.260,00

10/04/2019 16:44:44:904 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 2.320,00

10/04/2019 16:46:55:076 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.500,00

08/04/2019 10:45:22:359 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 8.000,00

10/04/2019 22:44:46:548 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.290,00

09/04/2019 18:19:08:895 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 2.326,00

11/04/2019 09:07:08:787 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 09:23:24:138 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 7.560,00

10/04/2019 16:23:20:087 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 10.000,00

10/04/2019 17:44:47:636 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 15.000,00
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Lote (21) - BERÇO HOSPITALAR  - BERCO PEDIATRICO C/ COLCHÃO - Berço fawler,

com colchão para berço hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano de densidade

33 e tecido antiácaro, antialérgico e antifungo, revestido com capa de courvin lavável,

soldada eletronicamente, com zíper e respiro Fabricado com estrutura em tubo redondo de

aço com pintura epóxi, quadro (perfil) em tubo retangular (tubo quadrado) de aço inox, com

acionamento através de 02 manivelas, com cabo de baquelite, escamoteáveis: antirefluxo,

cardíaco, fawler, flexão, semi-fawler, sentado e trendelemburg; leito perfurado, fabricado em

chapa de aço inox, grades laterais com sistema de engate rápido, com acionamento manual,

constituídas em tubo redondo de aço carbono pintado com tinta epóxi; pés com rodízios de 3�

sendo dois com freios e dois sem freios disposto em diagonal; capacidade de carga: 130 Kg.

Dimensões: Produto em conformidade com as Normas da ABNT.

Lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna na cor branca, para garrafão de 20 litros,

110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de refrigeração, refrigeração por

compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. Material

gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço, potência 97 watts.

Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal para ajuste de

temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado, bandeja de agua

removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório água gelada 1,8

litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm. Silencioso gás

refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio, alimentação

110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses.

11/04/2019 06:50:55:988 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.888,88

08/04/2019 10:45:22:359 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

10/04/2019 22:44:46:548 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.990,00

10/04/2019 17:04:24:038 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 30.000,00

11/04/2019 09:07:08:787 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 9.245,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 17:46:22:516 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 33.000,00

10/04/2019 18:18:43:095 VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 22.800,00

11/04/2019 06:51:58:930 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.888,88

10/04/2019 19:57:16:958 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.500.000,00

08/04/2019 10:51:41:494 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 30.000,00

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.760,00

10/04/2019 17:05:12:484 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 40.000,00

11/04/2019 09:09:19:275 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/04/2019 16:55:15:970 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 6.200,00
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Lote (23) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ

300 KG; FRAÇÕES: 100GRAMAS; PLATAFORMA 40X40CM, COM ANTROPÔMETRO

PARA MEDIR ALTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM RÉGUA INTERNA EM

ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2,00M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 À 0,5 CM,

ACABAMENTO ESMERADO LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; PÉS REGULÁVEIS

EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E

OFERECEM SEGURANÇA AO USUARIO. DISPLAY 6 DIGITOS EM LED´SVERMELHOS

DE ALTA VISIBILIDADE. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMPA DA

BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE PODE SER RETIRADO PARA LIMPEZA,

ALIMENTAÇÃO BIVOLT. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, INMETRO.

Lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só mão, produz

vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem bateria. É confeccionado em plástico rígido

moldado no formato de pistola, contendo um gatilho para bombeamento de secreção,

acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone, moldáveis,

sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA, validade

mínima de 01 ano após a entrega.

11/04/2019 08:55:45:283 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ME  R$ 600,00

11/04/2019 08:41:08:711 KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME  R$ 2.420,60

10/04/2019 19:54:07:156 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 40.000,00

11/04/2019 07:56:25:497 BRASIDAS EIRELI  R$ 2.420,56

10/04/2019 14:33:10:635 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  R$ 5.000,00

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 08:55:37:502 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 4.200,00

10/04/2019 09:24:51:141 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 3.040,00

09/04/2019 16:55:15:970 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 5.200,00

10/04/2019 16:45:57:912 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 3.010,00

10/04/2019 16:49:13:784 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.500,00

11/04/2019 07:56:25:497 BRASIDAS EIRELI  R$ 100.000,00

10/04/2019 14:33:10:635 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  R$ 7.000,00

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.010,00

10/04/2019 19:05:22:438 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 3.009,00

09/04/2019 18:22:00:636 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 3.013,28

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 13:26:40:484 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 8.820,00

10/04/2019 09:24:51:141 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 10.800,00

10/04/2019 15:23:51:019 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 13.500,00

10/04/2019 16:45:57:912 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 6.525,00

06/06/2019 Página 9 de 88



Lote (25) - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DIMENSÕES APROXIMADAS Largura: 600 mm

Profundidade: 450 mm Altura:1850 mm COR: Branco Descrição do móvel: Armário guarda-

volumes duplo, 08 portas. Fechamentos laterais e prateleiras em aços. Pintura com

tratamento anticorrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó na cor branco. Pés

reguláveis, fechaduras cromadas em cada módulo, com 02 (duas) chaves e ventilação na

porta. Garantia mínima: 1 (um) ano.

Lote (26) - ARMÁRIO em aço, possui 12 portas com pitão para cadeado ou fecho com

chave, além de tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras.

Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade; cor cinza, acompanha

cadeados para todas as portas sendo cada um com 2 chaves ou 2 chaves para cada

fechadura. Tamanho aproximado Altura: 1,96m Largura: 1,23m Profundidade: 0,36m.

Lote (27) - VENTILADOR PULMONAR - Ventilador Invasivo e Não Invasivo de alto

desempenho para atendimento de pacientes adultos e pediátricos e neonatais;

microprocessado com sistema próprio de gerador de fluxo podendo ser compressor de ar

comprimido por efeito de turbina. Sistema automático para compensação de fugas.

Possibilidade de tranporte intra-hospitalar. Acessórios: Devem acompanhar no mínimo os

seguintes acessórios: 01 circuito ventilatório completo; 01 suporte/braço para o circuito de

paciente; 01 pedestal, com rodízios e travas; 01 Máscara facial (Média) para VNI;

Mangueiras de alta-pressão para alimentação de gases (O2); Manual de operações em

português. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (28) - OTO � OFTALMOSCÓPIO:

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.230,00

09/04/2019 18:22:00:636 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 5.332,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 16:49:13:784 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.000,00

10/04/2019 08:43:02:161 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 20.000,00

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.280,00

11/04/2019 08:58:41:332 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 5.840,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 06:53:00:116 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 38.888,88

10/04/2019 17:03:09:931 MBR FERNANDES - EPP  R$ 28.000,00

10/04/2019 08:44:42:676 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 80.000,00

10/04/2019 22:49:48:605 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 25.870,00

10/04/2019 17:06:57:923 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 100.000,00

11/04/2019 09:00:05:897 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 27.520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 18:21:38:081 VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 90.000,00
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� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Iluminação 30% mais brilhante,

mostrando a cor verdadeira do tecido.

� Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e

aquecimento.

� Lente de visão ampla para visualização com magnificação.

Ótimo para visão detalhada. (Lente removível para instrumentação.)

� Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insulflação (pera

para

insulflação não inclusa).

� Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA.

� Acompanha 5 especulos sendo:

um jogo com 4 especulos

reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para

esterilização) + 1 especulo standart 4mm.

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Proporciona luz mais brilhante, branca e

durável

� Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira � Disco de abertura com

seis posições

� Lente convergente de vidro.

Lote (29) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO de pacientes para uso em adultos, pediátrico e

neonatais. Deverá ser capaz de realizar as medições de ECG, Respiração, Oximetria de

pulso, Pressão Não Invasiva e 2 canais de Temperatura. Deverá possuir análise de arritmia.

Deverá ainda possuir a possibilidade de medição de Pressão Invasiva, Capnografia

Sidestream, EEG, BIS e TNM. Acessórios: 1 Mangueira, 1 Manguito Adulto. Temperatura -

utilizar transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura

mínima entre 25 a 45°C. Acessórios: 1 Sensor de Temperatura Esofágico. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 13:28:20:664 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 28.000,00

10/04/2019 09:25:46:083 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 17.400,00

10/04/2019 15:32:46:882 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 50.000,00

10/04/2019 16:46:40:593 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 18.920,00

10/04/2019 17:22:11:244 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 18.900,00

10/04/2019 17:06:57:923 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 45.000,00

09/04/2019 18:24:31:464 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 18.925,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 19:34:54:977 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 60.000,00

10/04/2019 14:23:20:955 MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP  R$ 63.200,00

06/06/2019 Página 11 de 88



Lote (30) - Manequim para medidas de reanimação com simulador de ECG, para praticar

medidas de reanimação avançadas em crianças: Ventilação artificial por bolsa de

respiração/máscara; Intubação oral ou nasal (inclusive manobra de Sellick); Introdução de

um tubo naso-gástrico; Monitorização por meio de ECG com 3 (três) derivações (16 arritmias

diferentes com freqüência cardíaca regulável); Pulso da artéria braquial; Massagem cardíaca

externa; Mandíbula móvel; Acessos intravenosos na mão e no braço para colher sangue ou

injetar líquidos; Introdução intra-óssea de agulhas e punção de medula óssea em ambas as

pernas; Palpação das veias da cabeça, suturas cranianas e fontanelas. Bolsa de transporte,

roupa que permite desinfecção.

Lote (31) - Manequim de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), corpo inteiro adulto,

anatômico unissex, para treinamento em primeiros socorros e RCP. Com monitor com

sistema luminoso de sinalização com 6 (seis) leeds, para correta verificação da execução

das manobras de ventilação pulmonar e massagem cardíaca externa: (volume correto de

insuflação, volume excessivo de insuflação, correta compressão e posição das mãos,

compressão excessiva, posição incorreta das mãos, ventilação muito rápida), com cabeça,

pescoço e mandíbulas móveis, tórax e abdomen com pontos de referência anatômicamente

corretos em material flexível e simulador manual de pulso carotídeo. Abdômen para a prática

de manobras de desobstrução das vias respiratórias, faces substituíveis e vias aéreas com

válvulas unidirecionais. vestuário; 3 (três) faces adicionais; 2 (duas)vias aéreas adicionais;

min. 50 (cinqüenta) lenços para limpeza da face.Manual de instruções em português.

Maleta de plástico rígido com rodas e alça para transporte.

Lote (32) - CAMA TIPO BELICHE, confeccionado em aço reforçado duplo; composto de

cabeceira, pés com tubos verticais inteiriços, barras (laterais) na cama superior para

proteção, estrado em madeira reforçado, devendo o estrado da cama superior ser fechado

na parte inferior; Acompanha colchões de acordo com as camas, revestidos em napa ou

courvin, capa com zíper. Garantia mínima de 01 ano após entrega.  DEMAIS DESCRIÇÕES

E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

10/04/2019 18:04:11:066 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 59.382,28

10/04/2019 17:06:57:923 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 17:06:57:923 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 17:00:58:690 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00

10/04/2019 16:12:55:101 CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 14.337,00

10/04/2019 17:07:44:844 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 30.000,00

10/04/2019 09:52:30:964 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 14.337,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 22:52:39:192 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 38.765,00
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Lote (33) - Cadeira fixa estofada, sem braços. Base com 4 pés, empilhável. Espuma:

injetada, moldada anatomicamente, densidade mínima de 45 kg/m3, espessura média 4 cm,

sendo o encosto com saliência para apoio lombar e o assento com borda frontal

arredondada, para não prender a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (34) - APARELHO DETECTOR FETAL Indicação ambulatorial para acompanhamento

de pré-natal, deverá conter gabinete com encaixe para transdutor; botão liga/desliga com

ajuste de volume; visor LCD; indicador de qualidade de sinal; indicador de bateria fraca;

freqüência de batimentos cardíacos: até 240 bpm, precisão:+2%; freqüência do ultra-som

aproximada:2,25 MHz +/- 10%;intensidade do ultra-som:<10 mW/cm²;alimentado por pilhas

recarregáveis ou bateria, sensibilidade: a partir da 10ª semana de gestação. Deverá ser

acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de contato;01 bolsa para transporte;01

bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria ou pilhas recarregáveis e 01

manual de operação em português. O fornecedor deverá apresentar Certificado de Registro

no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 01 ano após entrega. Assistência técnica em

Porto Velho/RO.

Lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) 250 ML TAMANHO NEONATAL:

Reanimador, material silicone, tipo manual, capacidade 250 ml, componentes reservatório

de O2, máscara silicone, autoclavável, tamanho neonatal. Com registro na ANVISA.

Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo.

11/04/2019 08:42:55:471 GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 08:46:50:107 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 60.000,00

10/04/2019 22:52:39:192 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.790,00

11/04/2019 09:11:27:692 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 13:47:02:088 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 3.920,00

10/04/2019 09:30:40:949 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 3.136,00

10/04/2019 17:18:54:699 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
EPP  R$ 6.696,00

10/04/2019 16:50:33:312 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 6.550,00

10/04/2019 17:00:58:690 MBR FERNANDES - EPP  R$ 7.000,00

10/04/2019 09:52:30:964 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 6.551,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2019 09:30:40:949 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 3.360,00

10/04/2019 17:18:54:699 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
EPP  R$ 7.200,00

10/04/2019 16:50:33:312 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 3.940,00

10/04/2019 17:00:58:690 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.000,00
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Lote (36) - TELEFONE, COM BASE DISCADORA E HEADSET. especificações: botões de

flash, mute e redial; função ´mute´ com indicador visual; conexão de telefonia padrão (rj11);

controle de volume do áudio; ajuste de volume da campainha; discagem em tom e pulso; led

indicador de uso; headset com distância microfone-boca ajustável; compatível com qualquer

linha telefônica ou ramal analógico (pabx); headset com protetor de orelha de couro e tubo

do fone flexível; tempos de flash ajustáveis: 100, 300 e 600 ms; acompanha cabo telefônico

padrão com tomada rj11; produto homologado pela anatel.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - TELEFONE SEM FIO com Identificador de Chamadas, Mute, Flah, Viva � Voz,

Rediscagem/Redial, 06 unidades 12 unidades Frequência Dect 6.(1.9GHz), Teclado

Luminoso, Idiomas do menu em Português, Modo de Discagem Tom e pulso, Memória para

Registros de Chamadas. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA.

Lote (2) - SUPORTE PARA SORO MÓVEL TOTALMENTE INOX, construído em tubos de

aço inox padrão AISI 304 de 1�x1,2mm de espessura recebendo polimento de alto brilho para

melhor assepsia. Haste em aço inox com 04 ganchos em formato de �X� e 01 gancho para

10/04/2019 17:25:44:304 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 3.840,00

10/04/2019 22:52:39:192 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.840,00

10/04/2019 09:52:30:964 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 3.946,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2019 08:56:25:811 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 1.634,64

10/04/2019 16:21:01:621 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 1.600,00

09/04/2019 16:58:49:585 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 4.200,00

11/04/2019 08:57:11:725 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ME  R$ 2.000,00

11/04/2019 08:20:56:260 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 1.592,00

10/04/2019 14:47:45:291 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  R$ 4.000,00

10/04/2019 22:53:45:190 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.580,00

10/04/2019 23:28:20:896 NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 10:53:40:169 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 620,00

11/04/2019 10:53:19:389 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 649,00

11/04/2019 10:37:47:325 NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864  R$ 989,50

11/04/2019 10:55:47:680 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ME  R$ 1.189,98

11/04/2019 10:55:46:542 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 1.190,00

11/04/2019 08:52:25:228 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 1.194,76

09/04/2019 16:45:43:392 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 2.200,00

06/06/2019 Página 14 de 88



bomba de infusão, regulagem de altura através de sistema de trava semi-giratória composto

por um sistema de molas e tecnis proporcionando maior vida útil. Base em aço inox em

forma de �X� com 4 rodízios de 2� em termoplástico. Deverá vir um rodízio sobressalente para

casos de necessidade de troca. Dimensões aproximadas: altura máxima 2,10m. Apresentar

registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 02 anos após entrega.

Lote (3) - Simulador para Situações de Ressucitação de Bebes, para práticas de treinamento

nas habilidades de ressuscitação, manutenção das vias aéreas, ressuscitação Cardio-

Pulmonar, acesso vascular e monitorização do ECG er manobra de Sellick. Peso e

dimensões de um bebê entre 2 a 4 meses. Com comando remoto, alteração dos rítimos

cardíacos. Com Rítimo Normal (NSR) com até 130 bpm, Taquicardia Ventricular com rítimo

de até 210 bpm, Sinus Bradicardia com rítimo de até 80 bpm, Sinus Taquicardia com rítimo

de até 180 bpm, Fibrilação Ventricular e Asystole. Alteração e exibição de Bradicardia

Sinusal, Taquicardia Sinusal, Fibrilação e Taquicardia Atrial, Sinus com PACs, Sinus com

PJCs, Taquicardia Spraventricular. Intubação oral e nasal, inserção de máscara laríngea,

manobra de desfibrilação com aplicação de 01choque real, leitura de ECG com derivações.

Inserção de agulha intra óssea com aspiração simulada da medula óssea. Garantia mínima

de 01 ano após entrega.

Lote (4) - RELÓGIO DE PAREDE - analógico, redondo, fundo branco, com números árabes,

três ponteiros (hora, minutos e segundos). Abastecimento à Pilha AA , diâmetro mínimo de

25 cm.  Garantia mínima de 01 ano após entrega.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 11:11:59:959 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 7.997,24

11/04/2019 11:11:58:644 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 7.998,40

11/04/2019 11:02:45:794 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 8.000,00

11/04/2019 11:01:36:987 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.800,00

11/04/2019 10:59:17:452 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 10.493,00

11/04/2019 10:58:34:450 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 11.840,00

11/04/2019 10:57:07:260 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 13.000,00

10/04/2019 16:38:03:270 MBR FERNANDES - EPP  R$ 15.000,00

11/04/2019 10:56:19:351 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 17.228,00

11/04/2019 06:48:18:659 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.888,88

10/04/2019 15:11:47:103 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 20.000,00

11/04/2019 08:42:14:142 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 11:01:08:744 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 34.777,77

11/04/2019 08:42:14:142 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 11:41:21:056 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 749,99
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Lote (5) - POLTRONA HOSPITALAR COM RODÍZIOS � Estrutura em tubo de aço com

tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó. Base em tubo de aço

retangular. Revestimento em courvin de alta qualidade e reforçado na cor azul Royal. Com

registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses após entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (6) - MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8,COM QUATRO PÉS

COMPLETOS DE RODÍZIOS DE 2�,TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA

REGULÁVEL. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 45 CM ALTURA MÁXIMA APROXIMADA:

60 CM DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 28,5 CM, ASSENTO FORRADO EM

COURVIM E ESPUMA D33. Garantia mínima de 12 meses após entrega.

Lote (7) - MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 CADEIRAS Tampo: Tampo com formato

retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade). Apresentar:

Certificado de regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidora emitido pelo

IBAMA, devidamente registrado com a razão social da empresa. Poderá ser consultada

online a sua veracidade. Garantia 05 (cinco) anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

11/04/2019 11:41:03:057 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 11:27:43:440 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 18.998,70

11/04/2019 11:27:03:011 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 19.000,00

11/04/2019 11:26:36:688 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 19.980,00

11/04/2019 11:27:32:388 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 22.198,50

11/04/2019 11:24:44:369 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.400,00

11/04/2019 11:24:16:937 MBR FERNANDES - EPP  R$ 24.398,00

10/04/2019 18:14:48:374 VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 26.000,00

11/04/2019 11:22:29:583 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 29.499,99

11/04/2019 06:48:18:659 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 29.888,88

10/04/2019 15:11:47:103 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 45.000,00

10/04/2019 19:28:33:018 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 50.000,00

11/04/2019 08:42:14:142 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 11:43:47:254 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 1.389,02

11/04/2019 11:43:44:673 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 1.389,99

10/04/2019 16:21:16:652 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 1.400,00

09/04/2019 18:16:20:625 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 2.070,88

10/04/2019 16:43:18:537 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (8) - MESA ESCRITÓRIO Mesa com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP

revestida em laminado melamínico na cor Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, Med.

aproximada: 1200x1200x740mm.

Lote (9) - Manequim, corpo inteiro, adulto, fisiologia regular, para praticar medidas básicas

de reanimação (de acordo com as normas internacionais), permitir: Obstrução natural das

vias respiratórias; Mandíbula móvel; Membrana higiênica da válvula de retenção e válvula de

não-reinalação; Reações realistas durante medidas de ventilação artificial e massagem

cardíaca; Expansão do peito durante a respiração artificial; Pontos de orientação realistas

para a localização dos pontos de compressão; Pulsação da artéria carótida palpável,

manual. Uso de bolsa e máscara de ventilação artificial. Indicador luminoso, com bateria

inclusa. Volume de ar administrado por meio da ventilação artificial (suficiente/excessivo).

Profundidade das compressões (suficiente/excessiva).  Posicionamento incorreto das mãos.

Ventilação artificial aplicada em intervalos demasiadamente curtos. Mínimo 4 máscaras

rosto. Mínimo 3 vias respiratórias artificiais. Maleta de transporte. Vestimenta. desinfetante.

Lote (10) - MANEQUIM BEBÊ PARA TREINO DE RCP: manequim bebê simulador para

treino de massagem cardíaca e abertura de vias aéreas em RN, com dispositivo de

exposição da compressão, dispositivo de advertência da respiração artificial, frequência da

operação em padrão internacional e exame de artéria branquial. Acompanha: maleta para

transporte e dispositivo de armazenamento de dados (display). Não tem órgãos internos.

11/04/2019 11:47:48:770 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 6.440,00

11/04/2019 11:47:27:632 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.450,00

11/04/2019 08:55:33:972 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 7.350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 11:58:54:583 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 4.650,00

11/04/2019 11:57:58:004 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.700,00

11/04/2019 11:50:01:087 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 5.119,00

10/04/2019 16:43:18:537 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:13:25:201 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 9.196,00

11/04/2019 12:13:01:370 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 9.200,00

11/04/2019 08:27:50:481 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:28:00:261 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 5.498,00

11/04/2019 12:27:52:574 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 5.500,00

11/04/2019 12:11:39:337 HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO
HOSPITALAR LT  R$ 5.978,00

11/04/2019 12:11:22:881 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI-
EPP  R$ 6.280,00

11/04/2019 12:10:32:652 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.389,99
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Lote (11) - MANEQUIM ADULTO PARA TREINO DE RCP: manequim em tamanho natural

de um adulto de aproximadamente 176 cm de altura, sua estrutura deve permitir o treino de

massagens torácicas e respiração artificial. Modelo acompanha: display que forneça

indicação dos procedimentos (acuse se estão corretos) e maleta de transporte.

Características inclusas no manequim: Simulação padrão de abertura das vias aéreas (com

display indicador com dispositivo de alerta de som e cor); Compressão do peito(com display

indicador com dispositivo de alerta de som e cor); Respiração artificial -inalação(com display

indicador com dispositivo de alerta de som e cor); Métodos de operação ( operação de

exercício); Análise da resposta da pupila ( midríase e miose); Análise da resposta do aluno (

Pinch bola com a mão e simular o pulso carotídeo); Manequim indica claramente a anatomia

realista.

Lote (12) - MACA PARA TRANSPORTE, RADIOTRANSPARENTE. CERTIFICADOS:

Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança aplicáveis.

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Marca do fabricante e

REGISTRO no ministério da saúde. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO

EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (13) - LONGARINA 3 lugares, estofada com revestimento em courvin ou napa, encosto

em metal com pintura époxi, cor preta. Garantia mínima de 01 ano após entrega.

Lote (14) - GELADEIRA REFRIGERADOR/GELADEIRA capacidade entre 240 e 300

LITROS:Cor branca;01 porta; FROST FREE; capacidade mínima congelador 26 (vinte e

seis) litros; bivolt; com selo do procell; classificação A. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO.

11/04/2019 12:08:37:440 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 6.600,00

10/04/2019 16:11:13:078 CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 8.228,00

11/04/2019 08:27:50:481 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 17:02:47:401 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 25.000,00

11/04/2019 08:30:26:580 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 22:42:02:983 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:22:19:913 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.900,00

11/04/2019 12:22:43:909 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 6.930,00

11/04/2019 06:49:55:900 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.988,88

08/04/2019 10:43:22:711 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 22.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (15) - ESCADA 2 DEGRAUS � escada hospitalar, material aço inoxidável, 2 (dois)

degraus, revestimento borracha antiderrapante, pintura polido, tipo degraus com cantoneiras

de chapa aço inox, dimensoes aproximada: piso inferior 21 x 29 x 20cm, piso superior 21 x

35 x 38cm, pés Com ponteiras de PVC, estrutura tubular 1x1, 25mm.

Lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA, Montagem totalmente modular. Apresentar registro

no Ministério da Saúde. Garantia mínima 02 anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (17) - CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo

único para suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos:

manual, semi automático - DEA (desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e

3 indicadas no equipamento, possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-

passo externo transcutâneo. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega

definitiva. O equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no

11/04/2019 12:14:55:438 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.634,00

11/04/2019 12:14:21:048 BRASIDAS EIRELI  R$ 5.799,97

11/04/2019 12:26:28:799 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 8.698,52

11/04/2019 12:26:23:103 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 8.698,53

10/04/2019 14:15:33:236 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:18:44:261 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.930,00

11/04/2019 12:18:42:818 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
EPP  R$ 4.937,58

11/04/2019 12:18:41:999 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 4.945,73

11/04/2019 12:18:11:485 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 4.960,00

10/04/2019 16:22:12:094 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 5.000,00

11/04/2019 12:18:29:297 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 7.227,00

10/04/2019 22:42:02:983 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.230,00

10/04/2019 17:48:23:021 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 7.386,00

09/04/2019 18:17:44:143 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 7.386,60

11/04/2019 06:49:55:900 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.800,00

10/04/2019 15:18:56:229 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 12.000,00

08/04/2019 10:43:22:711 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:32:55:412 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 2.299,98

11/04/2019 12:38:16:815 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 4.298,00

11/04/2019 12:28:01:398 MBR FERNANDES - EPP  R$ 5.990,00

11/04/2019 12:26:54:885 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 6.890,00

10/04/2019 17:04:24:038 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 30.000,00
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estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período

de garantia; registro na ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o

período da garantia. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

Lote (18) - CADEIRA Diretor com braço: base a gás c/ 03 estágios com relax, assento em

compensado multilaminado de aproximadamente 14mm, revestido em poliuretano flexível,

injetado de alta resistência moldado anatomicamente, indeformável, com densidade

45kg/m³, com alta resistência a rasgos, borda frontal do assento curvada.

Lote (19) - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO  Confeccionada em base de aço inox em tripé de

aço inox e tubo superior de aço inox . Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de

altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77cm. Altura máxima 1,15 cm.

Lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos

redondos, pés providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de

anéis giratórios de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura

total. Garantia mínima de 01 ano após entrega.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:33:12:860 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
EPP  R$ 46.503,41

11/04/2019 12:33:09:610 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 46.513,40

10/04/2019 14:20:59:977 MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP  R$ 46.668,00

11/04/2019 12:14:02:962 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 65.789,00

10/04/2019 13:25:02:163 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 65.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:37:46:601 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.000,00

11/04/2019 12:38:28:598 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 5.100,00

11/04/2019 12:25:54:150 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 11.322,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:38:25:342 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.445,98

11/04/2019 12:38:06:540 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 1.445,99

10/04/2019 16:23:20:087 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 1.600,00

11/04/2019 12:27:06:326 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 2.289,99

10/04/2019 22:44:46:548 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.290,00

09/04/2019 18:19:08:895 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 2.326,00

11/04/2019 09:07:08:787 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 3.000,00

08/04/2019 10:45:22:359 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 8.000,00

10/04/2019 17:44:47:636 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 23.260,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/06/2019 Página 20 de 88



Lote (21) - BERÇO HOSPITALAR  - BERCO PEDIATRICO C/ COLCHÃO - Berço fawler,

com colchão para berço hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano de densidade

33 e tecido antiácaro, antialérgico e antifungo, revestido com capa de courvin lavável,

soldada eletronicamente, com zíper e respiro Fabricado com estrutura em tubo redondo de

aço com pintura epóxi, quadro (perfil) em tubo retangular (tubo quadrado) de aço inox, com

acionamento através de 02 manivelas, com cabo de baquelite, escamoteáveis: antirefluxo,

cardíaco, fawler, flexão, semi-fawler, sentado e trendelemburg; leito perfurado, fabricado em

chapa de aço inox, grades laterais com sistema de engate rápido, com acionamento manual,

constituídas em tubo redondo de aço carbono pintado com tinta epóxi; pés com rodízios de 3�

sendo dois com freios e dois sem freios disposto em diagonal; capacidade de carga: 130 Kg.

Dimensões: Produto em conformidade com as Normas da ABNT.

Lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna na cor branca, para garrafão de 20 litros,

110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de refrigeração, refrigeração por

compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. Material

gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço, potência 97 watts.

Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal para ajuste de

temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado, bandeja de agua

removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório água gelada 1,8

litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm. Silencioso gás

refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio, alimentação

110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

10/04/2019 09:23:24:138 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 7.560,00

10/04/2019 22:44:46:548 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.990,00

11/04/2019 09:07:08:787 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 9.245,00

11/04/2019 12:29:19:480 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 9.999,99

10/04/2019 16:23:20:087 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 10.000,00

10/04/2019 17:44:47:636 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 15.000,00

08/04/2019 10:45:22:359 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

11/04/2019 06:50:55:988 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.888,88

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.760,00

11/04/2019 12:42:45:102 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI  R$ 16.800,00

11/04/2019 12:40:59:173 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 19.691,00

11/04/2019 06:51:58:930 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.888,88

10/04/2019 18:18:43:095 VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 22.800,00

08/04/2019 10:51:41:494 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP  R$ 30.000,00

10/04/2019 17:46:22:516 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  R$ 33.000,00

10/04/2019 19:57:16:958 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.500.000,00
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EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses.

Lote (23) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ

300 KG; FRAÇÕES: 100GRAMAS; PLATAFORMA 40X40CM, COM ANTROPÔMETRO

PARA MEDIR ALTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM RÉGUA INTERNA EM

ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2,00M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 À 0,5 CM,

ACABAMENTO ESMERADO LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; PÉS REGULÁVEIS

EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E

OFERECEM SEGURANÇA AO USUARIO. DISPLAY 6 DIGITOS EM LED´SVERMELHOS

DE ALTA VISIBILIDADE. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMPA DA

BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE PODE SER RETIRADO PARA LIMPEZA,

ALIMENTAÇÃO BIVOLT. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, INMETRO.

Lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só mão, produz

vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem bateria. É confeccionado em plástico rígido

moldado no formato de pistola, contendo um gatilho para bombeamento de secreção,

acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone, moldáveis,

sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA, validade

mínima de 01 ano após a entrega.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 08:55:45:283 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ME  R$ 600,00

11/04/2019 12:39:51:014 BRASIDAS EIRELI  R$ 2.339,97

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.340,00

11/04/2019 08:41:08:711 KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME  R$ 2.420,60

11/04/2019 12:39:54:252 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 4.999,99

10/04/2019 14:33:10:635 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  R$ 5.000,00

10/04/2019 19:54:07:156 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:43:48:588 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.995,00

11/04/2019 12:43:50:249 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 2.996,97

11/04/2019 12:43:46:411 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 2.996,98

11/04/2019 12:42:07:784 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 3.000,00

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.010,00

09/04/2019 18:22:00:636 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 3.013,28

11/04/2019 12:42:56:504 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 4.199,87

11/04/2019 12:42:52:281 BRASIDAS EIRELI  R$ 4.199,88

11/04/2019 08:55:37:502 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 4.200,00

10/04/2019 14:33:10:635 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/06/2019 Página 22 de 88



Lote (25) - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DIMENSÕES APROXIMADAS Largura: 600 mm

Profundidade: 450 mm Altura:1850 mm COR: Branco Descrição do móvel: Armário guarda-

volumes duplo, 08 portas. Fechamentos laterais e prateleiras em aços. Pintura com

tratamento anticorrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó na cor branco. Pés

reguláveis, fechaduras cromadas em cada módulo, com 02 (duas) chaves e ventilação na

porta. Garantia mínima: 1 (um) ano.

Lote (26) - ARMÁRIO em aço, possui 12 portas com pitão para cadeado ou fecho com

chave, além de tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras.

Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade; cor cinza, acompanha

cadeados para todas as portas sendo cada um com 2 chaves ou 2 chaves para cada

fechadura. Tamanho aproximado Altura: 1,96m Largura: 1,23m Profundidade: 0,36m.

Lote (27) - VENTILADOR PULMONAR - Ventilador Invasivo e Não Invasivo de alto

desempenho para atendimento de pacientes adultos e pediátricos e neonatais;

microprocessado com sistema próprio de gerador de fluxo podendo ser compressor de ar

comprimido por efeito de turbina. Sistema automático para compensação de fugas.

Possibilidade de tranporte intra-hospitalar. Acessórios: Devem acompanhar no mínimo os

seguintes acessórios: 01 circuito ventilatório completo; 01 suporte/braço para o circuito de

paciente; 01 pedestal, com rodízios e travas; 01 Máscara facial (Média) para VNI;

Mangueiras de alta-pressão para alimentação de gases (O2); Manual de operações em

10/04/2019 22:48:04:717 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.230,00

09/04/2019 18:22:00:636 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 5.332,50

10/04/2019 16:45:57:912 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 6.525,00

11/04/2019 12:43:02:971 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 8.073,00

10/04/2019 13:26:40:484 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 8.820,00

10/04/2019 15:23:51:019 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 13.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:46:03:535 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 3.900,00

11/04/2019 12:44:41:814 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.100,00

11/04/2019 12:36:53:780 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 4.220,00

11/04/2019 12:43:32:983 MBR FERNANDES - EPP  R$ 5.199,99

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 13:11:12:478 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 19.300,00

11/04/2019 12:57:52:289 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.890,00

11/04/2019 12:47:40:536 MBR FERNANDES - EPP  R$ 20.998,00

11/04/2019 12:47:46:905 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 22.879,00

11/04/2019 12:46:10:743 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 22.880,00

11/04/2019 06:53:00:116 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 38.888,88
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português. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (28) - OTO � OFTALMOSCÓPIO:

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Iluminação 30% mais brilhante,

mostrando a cor verdadeira do tecido.

� Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e

aquecimento.

� Lente de visão ampla para visualização com magnificação.

Ótimo para visão detalhada. (Lente removível para instrumentação.)

� Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insulflação (pera

para

insulflação não inclusa).

� Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA.

� Acompanha 5 especulos sendo:

um jogo com 4 especulos

reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para

esterilização) + 1 especulo standart 4mm.

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Proporciona luz mais brilhante, branca e

durável

� Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira � Disco de abertura com

seis posições

� Lente convergente de vidro.

Lote (29) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO de pacientes para uso em adultos, pediátrico e

neonatais. Deverá ser capaz de realizar as medições de ECG, Respiração, Oximetria de

pulso, Pressão Não Invasiva e 2 canais de Temperatura. Deverá possuir análise de arritmia.

Deverá ainda possuir a possibilidade de medição de Pressão Invasiva, Capnografia

Sidestream, EEG, BIS e TNM. Acessórios: 1 Mangueira, 1 Manguito Adulto. Temperatura -

utilizar transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura

mínima entre 25 a 45°C. Acessórios: 1 Sensor de Temperatura Esofágico. DEMAIS

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 18:21:38:081 VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:55:32:246 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 12.000,00

11/04/2019 12:55:33:799 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 13.007,00

11/04/2019 12:54:15:509 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 18.897,00

10/04/2019 17:22:11:244 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 18.900,00

09/04/2019 18:24:31:464 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 18.925,30

10/04/2019 13:28:20:664 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 28.000,00

10/04/2019 15:32:46:882 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 50.000,00
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DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (30) - Manequim para medidas de reanimação com simulador de ECG, para praticar

medidas de reanimação avançadas em crianças: Ventilação artificial por bolsa de

respiração/máscara; Intubação oral ou nasal (inclusive manobra de Sellick); Introdução de

um tubo naso-gástrico; Monitorização por meio de ECG com 3 (três) derivações (16 arritmias

diferentes com freqüência cardíaca regulável); Pulso da artéria braquial; Massagem cardíaca

externa; Mandíbula móvel; Acessos intravenosos na mão e no braço para colher sangue ou

injetar líquidos; Introdução intra-óssea de agulhas e punção de medula óssea em ambas as

pernas; Palpação das veias da cabeça, suturas cranianas e fontanelas. Bolsa de transporte,

roupa que permite desinfecção.

Lote (31) - Manequim de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), corpo inteiro adulto,

anatômico unissex, para treinamento em primeiros socorros e RCP. Com monitor com

sistema luminoso de sinalização com 6 (seis) leeds, para correta verificação da execução

das manobras de ventilação pulmonar e massagem cardíaca externa: (volume correto de

insuflação, volume excessivo de insuflação, correta compressão e posição das mãos,

compressão excessiva, posição incorreta das mãos, ventilação muito rápida), com cabeça,

pescoço e mandíbulas móveis, tórax e abdomen com pontos de referência anatômicamente

corretos em material flexível e simulador manual de pulso carotídeo. Abdômen para a prática

de manobras de desobstrução das vias respiratórias, faces substituíveis e vias aéreas com

válvulas unidirecionais. vestuário; 3 (três) faces adicionais; 2 (duas)vias aéreas adicionais;

min. 50 (cinqüenta) lenços para limpeza da face.Manual de instruções em português.

Maleta de plástico rígido com rodas e alça para transporte.

Lote (32) - CAMA TIPO BELICHE, confeccionado em aço reforçado duplo; composto de

cabeceira, pés com tubos verticais inteiriços, barras (laterais) na cama superior para

proteção, estrado em madeira reforçado, devendo o estrado da cama superior ser fechado

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 12:58:00:540 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 59.382,00

10/04/2019 18:04:11:066 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 59.382,28

11/04/2019 12:48:32:227 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 59.999,99

10/04/2019 14:23:20:955 MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP  R$ 63.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 17:06:57:923 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 13:04:17:257 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 14.148,00

11/04/2019 13:04:16:313 MBR FERNANDES - EPP  R$ 14.150,00

10/04/2019 16:12:55:101 CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 14.337,00

10/04/2019 09:52:30:964 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 14.337,50
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na parte inferior; Acompanha colchões de acordo com as camas, revestidos em napa ou

courvin, capa com zíper. Garantia mínima de 01 ano após entrega.  DEMAIS DESCRIÇÕES

E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (33) - Cadeira fixa estofada, sem braços. Base com 4 pés, empilhável. Espuma:

injetada, moldada anatomicamente, densidade mínima de 45 kg/m3, espessura média 4 cm,

sendo o encosto com saliência para apoio lombar e o assento com borda frontal

arredondada, para não prender a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Lote (34) - APARELHO DETECTOR FETAL Indicação ambulatorial para acompanhamento

de pré-natal, deverá conter gabinete com encaixe para transdutor; botão liga/desliga com

ajuste de volume; visor LCD; indicador de qualidade de sinal; indicador de bateria fraca;

freqüência de batimentos cardíacos: até 240 bpm, precisão:+2%; freqüência do ultra-som

aproximada:2,25 MHz +/- 10%;intensidade do ultra-som:<10 mW/cm²;alimentado por pilhas

recarregáveis ou bateria, sensibilidade: a partir da 10ª semana de gestação. Deverá ser

acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de contato;01 bolsa para transporte;01

bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria ou pilhas recarregáveis e 01

manual de operação em português. O fornecedor deverá apresentar Certificado de Registro

no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 01 ano após entrega. Assistência técnica em

Porto Velho/RO.

Lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) 250 ML TAMANHO NEONATAL:

Reanimador, material silicone, tipo manual, capacidade 250 ml, componentes reservatório

de O2, máscara silicone, autoclavável, tamanho neonatal. Com registro na ANVISA.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 13:04:57:334 GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA  R$ 38.760,00

10/04/2019 22:52:39:192 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 38.765,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 13:00:51:402 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.650,00

11/04/2019 13:01:14:903 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 2.940,00

11/04/2019 12:54:48:352 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 3.864,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 13:17:22:132 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 1.622,38

11/04/2019 13:17:09:035 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
EPP  R$ 1.922,38

11/04/2019 13:16:42:528 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 2.245,20

11/04/2019 13:15:14:336 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.919,99

10/04/2019 13:47:02:088 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 3.920,00

10/04/2019 09:52:30:964 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 6.551,00
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Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo.

Lote (36) - TELEFONE, COM BASE DISCADORA E HEADSET. especificações: botões de

flash, mute e redial; função ´mute´ com indicador visual; conexão de telefonia padrão (rj11);

controle de volume do áudio; ajuste de volume da campainha; discagem em tom e pulso; led

indicador de uso; headset com distância microfone-boca ajustável; compatível com qualquer

linha telefônica ou ramal analógico (pabx); headset com protetor de orelha de couro e tubo

do fone flexível; tempos de flash ajustáveis: 100, 300 e 600 ms; acompanha cabo telefônico

padrão com tomada rj11; produto homologado pela anatel.

 

    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 11/04/2019, às 11:01:12 horas, no lote (1) - TELEFONE SEM FIO com

Identificador de Chamadas, Mute, Flah, Viva � Voz, Rediscagem/Redial, 06 unidades 12

unidades Frequência Dect 6.(1.9GHz), Teclado Luminoso, Idiomas do menu em Português,

Modo de Discagem Tom e pulso, Memória para Registros de Chamadas. GARANTIA

MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 13:25:51:608 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI  R$ 1.828,22

11/04/2019 13:25:42:255 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
EPP  R$ 1.848,22

11/04/2019 13:21:37:673 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 2.040,00

11/04/2019 13:20:55:083 MBR FERNANDES - EPP  R$ 2.090,00

11/04/2019 13:18:13:017 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP  R$ 2.511,60

11/04/2019 13:07:18:506 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.289,00

10/04/2019 09:52:30:964 ANA CAROLINA A DE A RUELLA  R$ 3.946,32

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2019 13:26:04:725 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.000,00

11/04/2019 13:25:56:623 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 1.299,99

11/04/2019 13:25:52:832 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 1.440,00

11/04/2019 08:20:56:260 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 1.592,00

11/04/2019 08:57:11:725 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ME  R$ 2.000,00

11/04/2019 13:16:49:909 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 3.999,99

10/04/2019 14:47:45:291 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  R$ 4.000,00

10/04/2019 23:28:20:896 NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864  R$ 100.000,00
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dia 03/06/2019, às 16:19:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:19:27 horas, no lote (1) - TELEFONE SEM FIO com

Identificador de Chamadas, Mute, Flah, Viva � Voz, Rediscagem/Redial, 06 unidades 12

unidades Frequência Dect 6.(1.9GHz), Teclado Luminoso, Idiomas do menu em Português,

Modo de Discagem Tom e pulso, Memória para Registros de Chamadas. GARANTIA

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. 149/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:43:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:43:43 horas, no lote (1) - TELEFONE SEM FIO com

Identificador de Chamadas, Mute, Flah, Viva � Voz, Rediscagem/Redial, 06 unidades 12

unidades Frequência Dect 6.(1.9GHz), Teclado Luminoso, Idiomas do menu em Português,

Modo de Discagem Tom e pulso, Memória para Registros de Chamadas. GARANTIA

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 exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de

acordo com o item 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:43:43 horas, no lote (1) - TELEFONE SEM FIO com

Identificador de Chamadas, Mute, Flah, Viva � Voz, Rediscagem/Redial, 06 unidades 12

unidades Frequência Dect 6.(1.9GHz), Teclado Luminoso, Idiomas do menu em Português,

Modo de Discagem Tom e pulso, Memória para Registros de Chamadas. GARANTIA

MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l icitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 619,99.

 

    No dia 11/04/2019, às 11:24:11 horas, no lote (2) - SUPORTE PARA SORO MÓVEL

TOTALMENTE INOX, construído em tubos de aço inox padrão AISI 304 de 1�x1,2mm de

espessura recebendo polimento de alto brilho para melhor assepsia. Haste em aço inox com

04 ganchos em formato de �X� e 01 gancho para bomba de infusão, regulagem de altura

através de sistema de trava semi-giratória composto por um sistema de molas e tecnis

proporcionando maior vida útil. Base em aço inox em forma de �X� com 4 rodízios de 2� em
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termoplástico. Deverá vir um rodízio sobressalente para casos de necessidade de troca.

Dimensões aproximadas: altura máxima 2,10m. Apresentar registro no Ministério da Saúde.

Garantia mínima de 02 anos após entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:20:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:20:03 horas, no lote (2) - SUPORTE PARA SORO MÓVEL

TOTALMENTE INOX, construído em tubos de aço inox padrão AISI 304 de 1�x1,2mm de

espessura recebendo polimento de alto brilho para melhor assepsia. Haste em aço inox com

04 ganchos em formato de �X� e 01 gancho para bomba de infusão, regulagem de altura

através de sistema de trava semi-giratória composto por um sistema de molas e tecnis

proporcionando maior vida útil. Base em aço inox em forma de �X� com 4 rodízios de 2� em

termoplástico. Deverá vir um rodízio sobressalente para casos de necessidade de troca.

Dimensões aproximadas: altura máxima 2,10m. Apresentar registro no Ministério da Saúde.

Garantia mínima de 02 anos 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. 149/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publ icadas no Sistema, Declaramos a empresa CONKAST

EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ? ME, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:44:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:44:10 horas, no lote (2) - SUPORTE PARA SORO MÓVEL

TOTALMENTE INOX, construído em tubos de aço inox padrão AISI 304 de 1�x1,2mm de

espessura recebendo polimento de alto brilho para melhor assepsia. Haste em aço inox com

04 ganchos em formato de �X� e 01 gancho para bomba de infusão, regulagem de altura

através de sistema de trava semi-giratória composto por um sistema de molas e tecnis

proporcionando maior vida útil. Base em aço inox em forma de �X� com 4 rodízios de 2� em

termoplástico. Deverá vir um rodízio sobressalente para casos de necessidade de troca.

Dimensões aproximadas: altura máxima 2,10m. Apresentar registro no Ministério da Saúde.

Garantia mínima de 02 anos 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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:44:10 horas, no lote (2) - SUPORTE PARA SORO MÓVEL

TOTALMENTE INOX, construído em tubos de aço inox padrão AISI 304 de 1�x1,2mm de

espessura recebendo polimento de alto brilho para melhor assepsia. Haste em aço inox com
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04 ganchos em formato de �X� e 01 gancho para bomba de infusão, regulagem de altura

através de sistema de trava semi-giratória composto por um sistema de molas e tecnis

proporcionando maior vida útil. Base em aço inox em forma de �X� com 4 rodízios de 2� em

termoplástico. Deverá vir um rodízio sobressalente para casos de necessidade de troca.

Dimensões aproximadas: altura máxima 2,10m. Apresentar registro no Ministério da Saúde.

Garantia mínima de 02 anos após entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA

- ME com o valor R$ 7.997,20.

 

    No dia 11/04/2019, às 11:15:26 horas, no lote (3) - Simulador para Situações de

Ressucitação de Bebes, para práticas de treinamento nas habilidades de ressuscitação,

manutenção das vias aéreas, ressuscitação Cardio-Pulmonar, acesso vascular e

monitorização do ECG er manobra de Sellick. Peso e dimensões de um bebê entre 2 a 4

meses. Com comando remoto, alteração dos rítimos cardíacos. Com Rítimo Normal (NSR)

com até 130 bpm, Taquicardia Ventricular com rítimo de até 210 bpm, Sinus Bradicardia

com rítimo de até 80 bpm, Sinus Taquicardia com rítimo de até 180 bpm, Fibrilação

Ventricular e Asystole. Alteração e exibição de Bradicardia Sinusal, Taquicardia Sinusal,

Fibrilação e Taquicardia Atrial, Sinus com PACs, Sinus com PJCs, Taquicardia

Spraventricular. Intubação oral e nasal, inserção de máscara laríngea, manobra de

desfibrilação com aplicação de 01choque real, leitura de ECG com derivações. Inserção de

agulha intra óssea com aspiração simulada da medula óssea. Garantia mínima de 01 ano

após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às

16:22:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:22:37 horas, no lote (3) - Simulador para Situações de

Ressucitação de Bebes, para práticas de treinamento nas habilidades de ressuscitação,

manutenção das vias aéreas, ressuscitação Cardio-Pulmonar, acesso vascular e

monitorização do ECG er manobra de Sellick. Peso e dimensões de um bebê entre 2 a 4

meses. Com comando remoto, alteração dos rítimos cardíacos. Com Rítimo Normal (NSR)

com até 130 bpm, Taquicardia Ventricular com rítimo de até 210 bpm, Sinus Bradicardia

com rítimo de até 80 bpm, Sinus Taquicardia com rítimo de até 180 bpm, Fibrilação

Ventricular e Asystole. Alteração e exibição de Bradicardia Sinusal, Taquicardia Sinusal,

Fibrilação e Taquicardia Atrial, Sinus com PACs, Sinus com PJCs, Taquicardia

Spraventricular. Intubação oral e nasal, inserção de máscara laríngea, manobra de

desfibrilação com aplicação de 01choque real, leitura de ECG com derivações. Inserção de

agulha intra óssea com aspiração simulada da medula óssea. Garantia mínima de 01 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.

149/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o
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Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa MICRO SERVICE

ELETRONICOS EIRELI, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:47:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:47:08 horas, no lote (3) - Simulador para Situações de

Ressucitação de Bebes, para práticas de treinamento nas habilidades de ressuscitação,

manutenção das vias aéreas, ressuscitação Cardio-Pulmonar, acesso vascular e

monitorização do ECG er manobra de Sellick. Peso e dimensões de um bebê entre 2 a 4

meses. Com comando remoto, alteração dos rítimos cardíacos. Com Rítimo Normal (NSR)

com até 130 bpm, Taquicardia Ventricular com rítimo de até 210 bpm, Sinus Bradicardia

com rítimo de até 80 bpm, Sinus Taquicardia com rítimo de até 180 bpm, Fibrilação

Ventricular e Asystole. Alteração e exibição de Bradicardia Sinusal, Taquicardia Sinusal,

Fibrilação e Taquicardia Atrial, Sinus com PACs, Sinus com PJCs, Taquicardia

Spraventricular. Intubação oral e nasal, inserção de máscara laríngea, manobra de

desfibrilação com aplicação de 01choque real, leitura de ECG com derivações. Inserção de

agulha intra óssea com aspiração simulada da medula óssea. Garantia mínima de 01 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 6.3;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:47:08 horas, no lote (3) - Simulador para Situações de

Ressucitação de Bebes, para práticas de treinamento nas habilidades de ressuscitação,

manutenção das vias aéreas, ressuscitação Cardio-Pulmonar, acesso vascular e

monitorização do ECG er manobra de Sellick. Peso e dimensões de um bebê entre 2 a 4

meses. Com comando remoto, alteração dos rítimos cardíacos. Com Rítimo Normal (NSR)

com até 130 bpm, Taquicardia Ventricular com rítimo de até 210 bpm, Sinus Bradicardia

com rítimo de até 80 bpm, Sinus Taquicardia com rítimo de até 180 bpm, Fibrilação

Ventricular e Asystole. Alteração e exibição de Bradicardia Sinusal, Taquicardia Sinusal,

Fibrilação e Taquicardia Atrial, Sinus com PACs, Sinus com PJCs, Taquicardia

Spraventricular. Intubação oral e nasal, inserção de máscara laríngea, manobra de

desfibrilação com aplicação de 01choque real, leitura de ECG com derivações. Inserção de

agulha intra óssea com aspiração simulada da medula óssea. Garantia mínima de 01 ano

após entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor R$ 15.533,33.

 

    No dia 11/04/2019, às 11:42:43 horas, no lote (4) - RELÓGIO DE PAREDE - analógico,
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redondo, fundo branco, com números árabes, três ponteiros (hora, minutos e segundos).

Abastecimento à Pilha AA , diâmetro mínimo de 25 cm.  Garantia mínima de 01 ano após

entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:23:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:23:59 horas, no lote (4) - RELÓGIO DE PAREDE - analógico,

redondo, fundo branco, com números árabes, três ponteiros (hora, minutos e segundos).

Abastecimento à Pilha AA , diâmetro mínimo de 25 cm.  Garantia mínima de 01 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. 027/2019;

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

preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das documentações publicadas no

Sistema, Declaramos a empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, vencedora do

certame. No dia 05/06/2019, às 13:46:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:59 horas, no lote (4) - RELÓGIO DE PAREDE - analógico,

redondo, fundo branco, com números árabes, três ponteiros (hora, minutos e segundos).

Abastecimento à Pilha AA , diâmetro mínimo de 25 cm.  Garantia mínima de 01 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 6.3;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:59 horas, no lote (4) - RELÓGIO DE PAREDE - analógico,

redondo, fundo branco, com números árabes, três ponteiros (hora, minutos e segundos).

Abastecimento à Pilha AA , diâmetro mínimo de 25 cm.  Garantia mínima de 01 ano após

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

empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP com o valor R$ 749,85.

 

    No dia 11/04/2019, às 11:28:59 horas, no lote (5) - POLTRONA HOSPITALAR COM

RODÍZIOS � Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento em

exclusiva pintura epóxi pó. Base em tubo de aço retangular. Revestimento em courvin de

alta qualidade e reforçado na cor azul Royal. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de

12 meses após entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS

ANEXOS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:20:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/06/2019, às 16:20:24 horas, no lote (5) - POLTRONA HOSPITALAR COM

RODÍZIOS � Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento em

exclusiva pintura epóxi pó. Base em tubo de aço retangular. Revestimento em courvin de

alta qualidade e reforçado na cor azul Royal. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de

12 meses após 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. 149/2018;

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

preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das documentações publicadas no

Sistema, Declaramos a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA -

ME, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:46:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:45 horas, no lote (5) - POLTRONA HOSPITALAR COM

RODÍZIOS � Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento em

exclusiva pintura epóxi pó. Base em tubo de aço retangular. Revestimento em courvin de

alta qualidade e reforçado na cor azul Royal. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de

12 meses após 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 6.3;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:45 horas, no lote (5) - POLTRONA HOSPITALAR COM

RODÍZIOS � Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento em

exclusiva pintura epóxi pó. Base em tubo de aço retangular. Revestimento em courvin de

alta qualidade e reforçado na cor azul Royal. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de

12 meses após 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 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME com o valor R$

18.998,70.

 

    No dia 11/04/2019, às 11:46:32 horas, no lote (6) - MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO

EM TUBOS DE 7/8,COM QUATRO PÉS COMPLETOS DE RODÍZIOS DE 2�,TOTALMENTE

EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 45 CM

ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 60 CM DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 28,5

CM, ASSENTO FORRADO EM COURVIM E ESPUMA D33. Garantia mínima de 12 meses

06/06/2019 Página 33 de 88



após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às

16:20:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:20:42 horas, no lote (6) - MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO

EM TUBOS DE 7/8,COM QUATRO PÉS COMPLETOS DE RODÍZIOS DE 2�,TOTALMENTE

EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 45 CM

ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 60 CM DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 28,5

CM, ASSENTO FORRADO EM COURVIM E ESPUMA D33. Garantia mínima de 12 meses

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.

149/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publ icadas no Sistema, Declaramos a empresa CONKAST

EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, vencedora do certame. No dia 05/06/2019,

às 13:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:36 horas, no lote (6) - MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO

EM TUBOS DE 7/8,COM QUATRO PÉS COMPLETOS DE RODÍZIOS DE 2�,TOTALMENTE

EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 45 CM

ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 60 CM DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 28,5

CM, ASSENTO FORRADO EM COURVIM E ESPUMA D33. Garantia mínima de 12 meses

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 6.3;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:36 horas, no lote (6) - MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO

EM TUBOS DE 7/8,COM QUATRO PÉS COMPLETOS DE RODÍZIOS DE 2�,TOTALMENTE

EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 45 CM

ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 60 CM DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 28,5

CM, ASSENTO FORRADO EM COURVIM E ESPUMA D33. Garantia mínima de 12 meses

após entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME com o valor R$

1.389,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 11:50:49 horas, no lote (7) - MESA PARA REFEITÓRIO COM 08

CADEIRAS Tampo: Tampo com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas
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de Média Densidade). Apresentar: Certificado de regularidade de cadastro de atividade

potencialmente poluidora emitido pelo IBAMA, devidamente registrado com a razão social da

empresa. Poderá ser consultada online a sua veracidade. Garantia 05 (cinco) anos. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:24:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:24:39 horas, no lote (7) - MESA PARA REFEITÓRIO COM 08

CADEIRAS Tampo: Tampo com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas

de Média Densidade). Apresentar: Certificado de regularidade de cadastro de atividade

potencialmente poluidora emitido pelo IBAMA, devidamente registrado com a razão social da

empresa. Poderá ser consultada online a sua veracidade. Garantia 05 (cinco) anos. 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. 027/2019; Considerando o preenchimento das

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

item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa

apta; e a análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa H.G.C.

TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:46:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:27 horas, no lote (7) - MESA PARA REFEITÓRIO COM 08

CADEIRAS Tampo: Tampo com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas

de Média Densidade). Apresentar: Certificado de regularidade de cadastro de atividade

potencialmente poluidora emitido pelo IBAMA, devidamente registrado com a razão social da

empresa. Poderá ser consultada online a sua veracidade. Garantia 05 (cinco) anos. 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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:27 horas, no lote (7) - MESA PARA REFEITÓRIO COM 08

CADEIRAS Tampo: Tampo com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas

de Média Densidade). Apresentar: Certificado de regularidade de cadastro de atividade

potencialmente poluidora emitido pelo IBAMA, devidamente registrado com a razão social da

empresa. Poderá ser consultada online a sua veracidade. Garantia 05 (cinco) anos. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  pelo critério de
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menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa H.G.C. TAVEIRA

COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP com o valor R$ 6.439,98.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:05:56 horas, no lote (8) - MESA ESCRITÓRIO Mesa com tampo

de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor

Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, Med. aproximada: 1200x1200x740mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:25:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:25:01 horas, no lote (8) - MESA ESCRITÓRIO Mesa com tampo

de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor

Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, Med. aproximada: 1200x1200x740mm. -  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. 027/2019; Considerando o

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

conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e a empresa apta; e a análise das documentações publicadas no Sistema,

Declaramos a empresa NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA, vencedora do

certame. No dia 05/06/2019, às 13:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:18 horas, no lote (8) - MESA ESCRITÓRIO Mesa com tampo

de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor

Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, Med. aproximada: 1200x1200x740mm. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:18 horas, no lote (8) - MESA ESCRITÓRIO Mesa com tampo

de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor

Marfim, com bordas em PVC na cor Marfim, Med. aproximada: 1200x1200x740mm. -  pelo

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

OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA com o valor R$ 4.650,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:15:24 horas, no lote (9) - Manequim, corpo inteiro, adulto,

fisiologia regular, para praticar medidas básicas de reanimação (de acordo com as normas

internacionais), permitir: Obstrução natural das vias respiratórias; Mandíbula móvel;

Membrana higiênica da válvula de retenção e válvula de não-reinalação; Reações realistas
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durante medidas de ventilação artificial e massagem cardíaca; Expansão do peito durante a

respiração artificial; Pontos de orientação realistas para a localização dos pontos de

compressão; Pulsação da artéria carótida palpável, manual. Uso de bolsa e máscara de

ventilação artificial. Indicador luminoso, com bateria inclusa. Volume de ar administrado por

meio da ventilação artificial (suficiente/excessivo). Profundidade das compressões

(suficiente/excessiva).  Posicionamento incorreto das mãos. Ventilação artificial aplicada em

intervalos demasiadamente curtos. Mínimo 4 máscaras rosto. Mínimo 3 vias respiratórias

artificiais. Maleta de transporte. Vestimenta. desinfetante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:22:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:22:50 horas, no lote (9) - Manequim, corpo inteiro, adulto,

fisiologia regular, para praticar medidas básicas de reanimação (de acordo com as normas

internacionais), permitir: Obstrução natural das vias respiratórias; Mandíbula móvel;

Membrana higiênica da válvula de retenção e válvula de não-reinalação; Reações realistas

durante medidas de ventilação artificial e massagem cardíaca; Expansão do peito durante a

respiração artificial; Pontos de orientação realistas para a localização dos pontos de

compressão; Pulsação da artéria carótida palpável, manual. Uso de bolsa e máscara de

ventilação artificial. Indicador luminoso, com bateria inclusa. Volume de ar administrado por

meio da ventilação artificial (suficiente/excessivo). Profundidade das compressões

(suficiente/excessiva).  Posicionamento incorreto das mãos. Ventilação artificial aplicada em

intervalos demasiadamente curtos. Mínimo 4 máscaras rosto. Mínimo 3 vias respiratórias

artificiais. Maleta de transporte. Vestimenta. desinfetante. -  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. 149/2018; Considerando o preenchimento das

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

item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa

apta; e a análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às

13:46:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:08 horas, no lote (9) - Manequim, corpo inteiro, adulto,

fisiologia regular, para praticar medidas básicas de reanimação (de acordo com as normas

internacionais), permitir: Obstrução natural das vias respiratórias; Mandíbula móvel;

Membrana higiênica da válvula de retenção e válvula de não-reinalação; Reações realistas

durante medidas de ventilação artificial e massagem cardíaca; Expansão do peito durante a

respiração artificial; Pontos de orientação realistas para a localização dos pontos de

compressão; Pulsação da artéria carótida palpável, manual. Uso de bolsa e máscara de

ventilação artificial. Indicador luminoso, com bateria inclusa. Volume de ar administrado por

meio da ventilação artificial (suficiente/excessivo). Profundidade das compressões

(suficiente/excessiva).  Posicionamento incorreto das mãos. Ventilação artificial aplicada em
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intervalos demasiadamente curtos. Mínimo 4 máscaras rosto. Mínimo 3 vias respiratórias

artificiais. Maleta de transporte. Vestimenta. desinfetante. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:46:08 horas, no lote (9) - Manequim, corpo inteiro, adulto,

fisiologia regular, para praticar medidas básicas de reanimação (de acordo com as normas

internacionais), permitir: Obstrução natural das vias respiratórias; Mandíbula móvel;

Membrana higiênica da válvula de retenção e válvula de não-reinalação; Reações realistas

durante medidas de ventilação artificial e massagem cardíaca; Expansão do peito durante a

respiração artificial; Pontos de orientação realistas para a localização dos pontos de

compressão; Pulsação da artéria carótida palpável, manual. Uso de bolsa e máscara de

ventilação artificial. Indicador luminoso, com bateria inclusa. Volume de ar administrado por

meio da ventilação artificial (suficiente/excessivo). Profundidade das compressões

(suficiente/excessiva).  Posicionamento incorreto das mãos. Ventilação artificial aplicada em

intervalos demasiadamente curtos. Mínimo 4 máscaras rosto. Mínimo 3 vias respiratórias

artificiais. Maleta de transporte. Vestimenta. desinfetante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI com o valor R$ 9.196,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:30:35 horas, no lote (10) - MANEQUIM BEBÊ PARA TREINO

DE RCP: manequim bebê simulador para treino de massagem cardíaca e abertura de vias

aéreas em RN, com dispositivo de exposição da compressão, dispositivo de advertência da

respiração artificial, frequência da operação em padrão internacional e exame de artéria

branquial. Acompanha: maleta para transporte e dispositivo de armazenamento de dados

(display). Não tem órgãos internos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/06/2019, às 16:23:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:23:25 horas, no lote (10) - MANEQUIM BEBÊ PARA TREINO

DE RCP: manequim bebê simulador para treino de massagem cardíaca e abertura de vias

aéreas em RN, com dispositivo de exposição da compressão, dispositivo de advertência da

respiração artificial, frequência da operação em padrão internacional e exame de artéria

branquial. Acompanha: maleta para transporte e dispositivo de armazenamento de dados

(display). Não tem órgãos internos. -  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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições
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editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa MICRO SERVICE

ELETRONICOS EIRELI, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:45:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:45:58 horas, no lote (10) - MANEQUIM BEBÊ PARA TREINO

DE RCP: manequim bebê simulador para treino de massagem cardíaca e abertura de vias

aéreas em RN, com dispositivo de exposição da compressão, dispositivo de advertência da

respiração artificial, frequência da operação em padrão internacional e exame de artéria

branquial. Acompanha: maleta para transporte e dispositivo de armazenamento de dados

(display). Não tem órgãos internos. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:45:58 horas, no lote (10) - MANEQUIM BEBÊ PARA TREINO

DE RCP: manequim bebê simulador para treino de massagem cardíaca e abertura de vias

aéreas em RN, com dispositivo de exposição da compressão, dispositivo de advertência da

respiração artificial, frequência da operação em padrão internacional e exame de artéria

branquial. Acompanha: maleta para transporte e dispositivo de armazenamento de dados

(display). Não tem órgãos internos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor R$

5.498,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:17:54 horas, no lote (11) - MANEQUIM ADULTO PARA TREINO

DE RCP: manequim em tamanho natural de um adulto de aproximadamente 176 cm de

altura, sua estrutura deve permitir o treino de massagens torácicas e respiração artificial.

Modelo acompanha: display que forneça indicação dos procedimentos (acuse se estão

corretos) e maleta de transporte. Características inclusas no manequim: Simulação padrão

de abertura das vias aéreas (com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Compressão do peito(com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Respiração artificial -inalação(com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Métodos de operação ( operação de exercício); Análise da resposta da pupila ( midríase e

miose); Análise da resposta do aluno ( Pinch bola com a mão e simular o pulso carotídeo);

Manequim indica claramente a anatomia realista. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:25:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/06/2019, às 16:25:42 horas, no lote (11) - MANEQUIM ADULTO PARA TREINO

DE RCP: manequim em tamanho natural de um adulto de aproximadamente 176 cm de

altura, sua estrutura deve permitir o treino de massagens torácicas e respiração artificial.

Modelo acompanha: display que forneça indicação dos procedimentos (acuse se estão

corretos) e maleta de transporte. Características inclusas no manequim: Simulação padrão

de abertura das vias aéreas (com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Compressão do peito(com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Respiração artificial -inalação(com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Métodos de operação ( operação de exercício); Análise da resposta da pupila ( midríase e

miose); Análise da resposta do aluno ( Pinch bola com a mão e simular o pulso carotídeo);

Manequim indica claramente a anatomia realista. -  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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:49:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:49:09 horas, no lote (11) - MANEQUIM ADULTO PARA TREINO

DE RCP: manequim em tamanho natural de um adulto de aproximadamente 176 cm de

altura, sua estrutura deve permitir o treino de massagens torácicas e respiração artificial.

Modelo acompanha: display que forneça indicação dos procedimentos (acuse se estão

corretos) e maleta de transporte. Características inclusas no manequim: Simulação padrão

de abertura das vias aéreas (com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Compressão do peito(com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Respiração artificial -inalação(com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Métodos de operação ( operação de exercício); Análise da resposta da pupila ( midríase e

miose); Análise da resposta do aluno ( Pinch bola com a mão e simular o pulso carotídeo);

Manequim indica claramente a anatomia realista. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:49:09 horas, no lote (11) - MANEQUIM ADULTO PARA TREINO

DE RCP: manequim em tamanho natural de um adulto de aproximadamente 176 cm de

altura, sua estrutura deve permitir o treino de massagens torácicas e respiração artificial.
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Modelo acompanha: display que forneça indicação dos procedimentos (acuse se estão

corretos) e maleta de transporte. Características inclusas no manequim: Simulação padrão

de abertura das vias aéreas (com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Compressão do peito(com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Respiração artificial -inalação(com display indicador com dispositivo de alerta de som e cor);

Métodos de operação ( operação de exercício); Análise da resposta da pupila ( midríase e

miose); Análise da resposta do aluno ( Pinch bola com a mão e simular o pulso carotídeo);

Manequim indica claramente a anatomia realista. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI com o valor R$ 5.368,60.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:30:50 horas, no lote (12) - MACA PARA TRANSPORTE,

RADIOTRANSPARENTE. CERTIFICADOS:  Certificados de conformidade com as normas

brasileiras de segurança aplicáveis. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO

PRODUTO: Marca do fabricante e REGISTRO no ministério da saúde. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 11/04/2019, às 15:35:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (12) - MACA PARA TRANSPORTE, RADIOTRANSPARENTE. CERTIFICADOS:

Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança aplicáveis.

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Marca do fabricante e

REGISTRO no ministério da saúde. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO

EDITAL E SEUS ANEXOS. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:31:48 horas, no lote (13) - LONGARINA 3 lugares, estofada com

revestimento em courvin ou napa, encosto em metal com pintura époxi, cor preta. Garantia

mínima de 01 ano após entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/06/2019, às 16:26:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:26:39 horas, no lote (13) - LONGARINA 3 lugares, estofada com

revestimento em courvin ou napa, encosto em metal com pintura époxi, cor preta. Garantia

mínima de 01 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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:49:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2019, às 13:49:22 horas, no lote (13) - LONGARINA 3 lugares, estofada com

revestimento em courvin ou napa, encosto em metal com pintura époxi, cor preta. Garantia

mínima de 01 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

6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:49:22 horas, no lote (13) - LONGARINA 3 lugares, estofada com

revestimento em courvin ou napa, encosto em metal com pintura époxi, cor preta. Garantia

mínima de 01 ano após entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 6.899,64.

 

    No d ia  11/04/2019,  às 12:27:25 horas,  no lo te  (14)  -  GELADEIRA

REFRIGERADOR/GELADEIRA capacidade entre 240 e 300  LITROS:Cor branca;01 porta;

FROST FREE; capacidade mínima congelador 26 (vinte e seis) litros; bivolt; com selo do

procell; classificação A. Garantia mínima de 01 ano após entrega. Assistência técnica em

Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às

16:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No d ia  03/06/2019,  às 16:26:50 horas,  no lo te  (14)  -  GELADEIRA

REFRIGERADOR/GELADEIRA capacidade entre 240 e 300  LITROS:Cor branca;01 porta;

FROST FREE; capacidade mínima congelador 26 (vinte e seis) litros; bivolt; com selo do

procell; classificação A. Garantia mínima de 01 ano após entrega. Assistência técnica em

Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:49:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No d ia  05/06/2019,  às 13:49:31 horas,  no lo te  (14)  -  GELADEIRA

REFRIGERADOR/GELADEIRA capacidade entre 240 e 300  LITROS:Cor branca;01 porta;

FROST FREE; capacidade mínima congelador 26 (vinte e seis) litros; bivolt; com selo do

procell; classificação A. Garantia mínima de 01 ano após entrega. Assistência técnica em
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Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências

e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.3;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 d ia  05/06/2019,  às 13:49:31 horas,  no lo te  (14)  -  GELADEIRA

REFRIGERADOR/GELADEIRA capacidade entre 240 e 300  LITROS:Cor branca;01 porta;

FROST FREE; capacidade mínima congelador 26 (vinte e seis) litros; bivolt; com selo do

procell; classificação A. Garantia mínima de 01 ano após entrega. Assistência técnica em

Porto Velho/RO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 5.634,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:19:50 horas, no lote (15) - ESCADA 2 DEGRAUS � escada

hospitalar, material aço inoxidável, 2 (dois) degraus, revestimento borracha antiderrapante,

pintura polido, tipo degraus com cantoneiras de chapa aço inox, dimensoes aproximada:

piso inferior 21 x 29 x 20cm, piso superior 21 x 35 x 38cm, pés Com ponteiras de PVC,

estrutura tubular 1x1, 25mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/06/2019, às 16:27:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:27:40 horas, no lote (15) - ESCADA 2 DEGRAUS � escada

hospitalar, material aço inoxidável, 2 (dois) degraus, revestimento borracha antiderrapante,

pintura polido, tipo degraus com cantoneiras de chapa aço inox, dimensoes aproximada:

piso inferior 21 x 29 x 20cm, piso superior 21 x 35 x 38cm, pés Com ponteiras de PVC,

estrutura tubular 1x1, 25mm. -  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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa MBR FERNANDES ? EPP,

vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:49:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:49:45 horas, no lote (15) - ESCADA 2 DEGRAUS � escada

hospitalar, material aço inoxidável, 2 (dois) degraus, revestimento borracha antiderrapante,

pintura polido, tipo degraus com cantoneiras de chapa aço inox, dimensoes aproximada:

piso inferior 21 x 29 x 20cm, piso superior 21 x 35 x 38cm, pés Com ponteiras de PVC,

estrutura tubular 1x1, 25mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
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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

6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:49:45 horas, no lote (15) - ESCADA 2 DEGRAUS � escada

hospitalar, material aço inoxidável, 2 (dois) degraus, revestimento borracha antiderrapante,

pintura polido, tipo degraus com cantoneiras de chapa aço inox, dimensoes aproximada:

piso inferior 21 x 29 x 20cm, piso superior 21 x 35 x 38cm, pés Com ponteiras de PVC,

estrutura tubular 1x1, 25mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 4.930,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:42:25 horas, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA,

Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima

02 anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/04/2019, às 11:00:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 11:00:00 horas, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA,

Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima

02 anos. 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: MEDCLIN

REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI. No dia 17/04/2019, às 09:33:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 09:33:18 horas, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA,

Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima

02 anos. 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: CIRURGICA SAO

FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. No dia 09/05/2019, às 10:52:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2019, às 10:52:55 horas, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA,

Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima

02 anos. 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: MBR FERNANDES -
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EPP. No dia 14/05/2019, às 09:25:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2019, às 09:25:46 horas, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA,

Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima

02 anos. 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: HAND LIFE

SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD. No dia 03/06/2019, às 16:26:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:26:08 horas, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA,

Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima

02 anos. 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. 027/2019; Considerando o

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

conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e a empresa apta; e a análise das documentações publicadas no Sistema,

Declaramos a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, vencedora do certame.

No dia 05/06/2019, às 13:50:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:50:00 horas, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA,

Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima

02 anos. 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 6.3;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:50:00 horas, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA,

Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima

02 anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -

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

SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor R$ 9.325,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:34:24 horas, no lote (17) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo único para suporte de vida básico e

avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos: manual, semi automático - DEA
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(desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e 3 indicadas no equipamento,

possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo transcutâneo.

Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega definitiva. O equipamento a ser

fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa

credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período de garantia; registro na

ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o período da garantia.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/05/2019, às 09:40:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2019, às 09:40:16 horas, no lote (17) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo único para suporte de vida básico e

avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos: manual, semi automático - DEA

(desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e 3 indicadas no equipamento,

possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo transcutâneo.

Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega definitiva. O equipamento a ser

fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa

credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período de garantia; registro na

ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o período da garantia.

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: STRA COMERCIO DE PRODUTOS

PARA SAUDE LTDA - EPP. No dia 09/05/2019, às 10:57:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/05/2019, às 10:57:41 horas, no lote (17) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo único para suporte de vida básico e

avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos: manual, semi automático - DEA

(desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e 3 indicadas no equipamento,

possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo transcutâneo.

Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega definitiva. O equipamento a ser

fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa

credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período de garantia; registro na

ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o período da garantia.

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: CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. No dia 14/05/2019, às 09:34:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 14/05/2019, às 09:34:58 horas, no lote (17) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo único para suporte de vida básico e

avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos: manual, semi automático - DEA

(desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e 3 indicadas no equipamento,

possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo transcutâneo.

Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega definitiva. O equipamento a ser

fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa

credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período de garantia; registro na

ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o período da garantia.

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: MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP. No

dia 20/05/2019, às 10:48:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2019, às 10:48:55 horas, no lote (17) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo único para suporte de vida básico e

avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos: manual, semi automático - DEA

(desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e 3 indicadas no equipamento,

possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo transcutâneo.

Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega definitiva. O equipamento a ser

fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa

credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período de garantia; registro na

ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o período da garantia.

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: MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI. No dia 27/05/2019, às 10:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (17) - CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em

corpo único para suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação nos

modos: manual, semi automático - DEA (desfibrilação externa automática) através das

etapas 1, 2 e 3 indicadas no equipamento, possuindo os modos de cardioversão

sincronizada e marca-passo externo transcutâneo. Garantia mínima de 12 meses a contar

da data de entrega definitiva. O equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência

técnica disponível no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo

fabricante, durante o período de garantia; registro na ANVISA; Instalação e treinamento

operacional inclusos durante o período da garantia. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.
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    No dia 11/04/2019, às 12:52:10 horas, no lote (18) - CADEIRA Diretor com braço: base a

gás c/ 03 estágios com relax, assento em compensado multilaminado de aproximadamente

14mm, revestido em poliuretano flexível, injetado de alta resistência moldado

anatomicamente, indeformável, com densidade 45kg/m³, com alta resistência a rasgos,

borda frontal do assento curvada. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/06/2019, às 16:27:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:27:12 horas, no lote (18) - CADEIRA Diretor com braço: base a

gás c/ 03 estágios com relax, assento em compensado multilaminado de aproximadamente

14mm, revestido em poliuretano flexível, injetado de alta resistência moldado

anatomicamente, indeformável, com densidade 45kg/m³, com alta resistência a rasgos,

borda frontal do assento curvada. -  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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:50:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:50:10 horas, no lote (18) - CADEIRA Diretor com braço: base a

gás c/ 03 estágios com relax, assento em compensado multilaminado de aproximadamente

14mm, revestido em poliuretano flexível, injetado de alta resistência moldado

anatomicamente, indeformável, com densidade 45kg/m³, com alta resistência a rasgos,

borda frontal do assento curvada. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:50:10 horas, no lote (18) - CADEIRA Diretor com braço: base a

gás c/ 03 estágios com relax, assento em compensado multilaminado de aproximadamente

14mm, revestido em poliuretano flexível, injetado de alta resistência moldado

anatomicamente, indeformável, com densidade 45kg/m³, com alta resistência a rasgos,

borda frontal do assento curvada. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 4.999,19.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:40:30 horas, no lote (19) - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO
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Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox .

Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas

aproximadas Altura mínima 77cm. Altura máxima 1,15 cm. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:28:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:28:02 horas, no lote (19) - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO

Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox .

Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas

aproximadas Altura mínima 77cm. Altura máxima 1,15 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. 027/2019; Considerando o preenchimento das

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

item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa

apta; e a análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa MBR

FERNANDES ? EPP, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:50:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:50:18 horas, no lote (19) - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO

Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox .

Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas

aproximadas Altura mínima 77cm. Altura máxima 1,15 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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:50:18 horas, no lote (19) - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO

Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox .

Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas

aproximadas Altura mínima 77cm. Altura máxima 1,15 cm. -  pelo critério de menor preço,

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

R$ 1.445,92.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:37:38 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2019, às 16:19:49

06/06/2019 Página 49 de 88



horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2019, às 16:19:49 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

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

seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: V. S.

COSTA & CIA LTDA - EPP. No dia 15/04/2019, às 10:49:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 10:49:23 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

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

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 15/04/2019,

às 11:00:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 11:00:25 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/04/2019, às 11:01:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 11:01:06 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

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

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 17/04/2019,

às 09:33:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 09:33:27 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após
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entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

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

REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI. No dia 03/05/2019, às 09:40:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2019, às 09:40:42 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. -  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 09/05/2019, às 10:44:03 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2019, às 10:44:03 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

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

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

FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 14/05/2019, às 09:40:21

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2019, às 09:40:21 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

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

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

EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME. No dia 20/05/2019, às 10:51:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2019, às 10:51:31 horas, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em

aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias,

bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim,

medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima de 01 ano após

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

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

INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP. No dia 27/05/2019, às 10:18:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos

redondos, pés providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de

anéis giratórios de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura

total. Garantia mínima de 01 ano após entrega. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:46:25 horas, no lote (21) - BERÇO HOSPITALAR  - BERCO

PEDIATRICO C/ COLCHÃO - Berço fawler, com colchão para berço hospitalar,

confeccionado em espuma de poliuretano de densidade 33 e tecido antiácaro, antialérgico e

antifungo, revestido com capa de courvin lavável, soldada eletronicamente, com zíper e

respiro Fabricado com estrutura em tubo redondo de aço com pintura epóxi, quadro (perfil)

em tubo retangular (tubo quadrado) de aço inox, com acionamento através de 02 manivelas,

com cabo de baquelite, escamoteáveis: antirefluxo, cardíaco, fawler, flexão, semi-fawler,

sentado e trendelemburg; leito perfurado, fabricado em chapa de aço inox, grades laterais

com sistema de engate rápido, com acionamento manual, constituídas em tubo redondo de

aço carbono pintado com tinta epóxi; pés com rodízios de 3� sendo dois com freios e dois

sem freios disposto em diagonal; capacidade de carga: 130 Kg. Dimensões: Produto em

conformidade com as Normas da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 03/06/2019, às 16:29:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:29:23 horas, no lote (21) - BERÇO HOSPITALAR  - BERCO

PEDIATRICO C/ COLCHÃO - Berço fawler, com colchão para berço hospitalar,

confeccionado em espuma de poliuretano de densidade 33 e tecido antiácaro, antialérgico e

antifungo, revestido com capa de courvin lavável, soldada eletronicamente, com zíper e

respiro Fabricado com estrutura em tubo redondo de aço com pintura epóxi, quadro (perfil)

em tubo retangular (tubo quadrado) de aço inox, com acionamento através de 02 manivelas,

com cabo de baquelite, escamoteáveis: antirefluxo, cardíaco, fawler, flexão, semi-fawler,

sentado e trendelemburg; leito perfurado, fabricado em chapa de aço inox, grades laterais

com sistema de engate rápido, com acionamento manual, constituídas em tubo redondo de

aço carbono pintado com tinta epóxi; pés com rodízios de 3� sendo dois com freios e dois

sem freios disposto em diagonal; capacidade de carga: 130 Kg. Dimensões: Produto em

conformidade com as Normas da ABNT. -  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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:54:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

06/06/2019 Página 52 de 88



    No dia 05/06/2019, às 13:54:46 horas, no lote (21) - BERÇO HOSPITALAR  - BERCO

PEDIATRICO C/ COLCHÃO - Berço fawler, com colchão para berço hospitalar,

confeccionado em espuma de poliuretano de densidade 33 e tecido antiácaro, antialérgico e

antifungo, revestido com capa de courvin lavável, soldada eletronicamente, com zíper e

respiro Fabricado com estrutura em tubo redondo de aço com pintura epóxi, quadro (perfil)

em tubo retangular (tubo quadrado) de aço inox, com acionamento através de 02 manivelas,

com cabo de baquelite, escamoteáveis: antirefluxo, cardíaco, fawler, flexão, semi-fawler,

sentado e trendelemburg; leito perfurado, fabricado em chapa de aço inox, grades laterais

com sistema de engate rápido, com acionamento manual, constituídas em tubo redondo de

aço carbono pintado com tinta epóxi; pés com rodízios de 3� sendo dois com freios e dois

sem freios disposto em diagonal; capacidade de carga: 130 Kg. Dimensões: Produto em

conformidade com as Normas da ABNT. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:54:46 horas, no lote (21) - BERÇO HOSPITALAR  - BERCO

PEDIATRICO C/ COLCHÃO - Berço fawler, com colchão para berço hospitalar,

confeccionado em espuma de poliuretano de densidade 33 e tecido antiácaro, antialérgico e

antifungo, revestido com capa de courvin lavável, soldada eletronicamente, com zíper e

respiro Fabricado com estrutura em tubo redondo de aço com pintura epóxi, quadro (perfil)

em tubo retangular (tubo quadrado) de aço inox, com acionamento através de 02 manivelas,

com cabo de baquelite, escamoteáveis: antirefluxo, cardíaco, fawler, flexão, semi-fawler,

sentado e trendelemburg; leito perfurado, fabricado em chapa de aço inox, grades laterais

com sistema de engate rápido, com acionamento manual, constituídas em tubo redondo de

aço carbono pintado com tinta epóxi; pés com rodízios de 3� sendo dois com freios e dois

sem freios disposto em diagonal; capacidade de carga: 130 Kg. Dimensões: Produto em

conformidade com as Normas da ABNT. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l icitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 9.759,96.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:09:05 horas, no lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna

na cor branca, para garrafão de 20 litros, 110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de

refrigeração, refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor

consumo de energia. Material gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de

aço, potência 97 watts. Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal

para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado,

bandeja de agua removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório
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água gelada 1,8 litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm.

Silencioso gás refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio,

alimentação 110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/04/2019, às 16:27:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2019, às 16:27:43 horas, no lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna

na cor branca, para garrafão de 20 litros, 110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de

refrigeração, refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor

consumo de energia. Material gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de

aço, potência 97 watts. Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal

para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado,

bandeja de agua removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório

água gelada 1,8 litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm.

Silencioso gás refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio,

alimentação 110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME.

No dia 28/05/2019, às 17:18:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2019, às 17:18:06 horas, no lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna

na cor branca, para garrafão de 20 litros, 110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de

refrigeração, refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor

consumo de energia. Material gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de

aço, potência 97 watts. Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal

para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado,

bandeja de agua removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório

água gelada 1,8 litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm.

Silencioso gás refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio,

alimentação 110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: BRASIDAS EIRELI. No dia 03/06/2019, às 16:30:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:30:02 horas, no lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna
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na cor branca, para garrafão de 20 litros, 110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de

refrigeração, refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor

consumo de energia. Material gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de

aço, potência 97 watts. Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal

para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado,

bandeja de agua removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório

água gelada 1,8 litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm.

Silencioso gás refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio,

alimentação 110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:54:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:54:57 horas, no lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna

na cor branca, para garrafão de 20 litros, 110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de

refrigeração, refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor

consumo de energia. Material gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de

aço, potência 97 watts. Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal

para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado,

bandeja de agua removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório

água gelada 1,8 litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm.

Silencioso gás refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio,

alimentação 110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

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

de preço está de acordo com o item 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:54:57 horas, no lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna

na cor branca, para garrafão de 20 litros, 110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de
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refrigeração, refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor

consumo de energia. Material gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de

aço, potência 97 watts. Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal

para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado,

bandeja de agua removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório

água gelada 1,8 litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm.

Silencioso gás refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio,

alimentação 110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l icitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 2.340,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:46:39 horas, no lote (23) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

DIGITAL ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ 300 KG; FRAÇÕES: 100GRAMAS;

PLATAFORMA 40X40CM, COM ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURA EM TUBO DE

AÇO CARBONO COM RÉGUA INTERNA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ

2,00M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 À 0,5 CM, ACABAMENTO ESMERADO LINHAS

MODERNAS E FUNCIONAIS; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE

PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUARIO.

DISPLAY 6 DIGITOS EM LED´SVERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. PLATAFORMA EM

CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE

PODE SER RETIRADO PARA LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. REGISTRO NO

MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:28:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:28:41 horas, no lote (23) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

DIGITAL ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ 300 KG; FRAÇÕES: 100GRAMAS;

PLATAFORMA 40X40CM, COM ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURA EM TUBO DE

AÇO CARBONO COM RÉGUA INTERNA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ

2,00M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 À 0,5 CM, ACABAMENTO ESMERADO LINHAS

MODERNAS E FUNCIONAIS; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE

PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUARIO.

DISPLAY 6 DIGITOS EM LED´SVERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. PLATAFORMA EM

CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE

PODE SER RETIRADO PARA LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. REGISTRO NO

MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o
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Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa MBR

FERNANDES ? EPP, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:55:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:08 horas, no lote (23) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

DIGITAL ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ 300 KG; FRAÇÕES: 100GRAMAS;

PLATAFORMA 40X40CM, COM ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURA EM TUBO DE

AÇO CARBONO COM RÉGUA INTERNA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ

2,00M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 À 0,5 CM, ACABAMENTO ESMERADO LINHAS

MODERNAS E FUNCIONAIS; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE

PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUARIO.

DISPLAY 6 DIGITOS EM LED´SVERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. PLATAFORMA EM

CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE

PODE SER RETIRADO PARA LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. REGISTRO NO

MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, INMETRO. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:08 horas, no lote (23) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

DIGITAL ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ 300 KG; FRAÇÕES: 100GRAMAS;

PLATAFORMA 40X40CM, COM ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURA EM TUBO DE

AÇO CARBONO COM RÉGUA INTERNA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ

2,00M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 À 0,5 CM, ACABAMENTO ESMERADO LINHAS

MODERNAS E FUNCIONAIS; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE

PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUARIO.

DISPLAY 6 DIGITOS EM LED´SVERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. PLATAFORMA EM

CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE

PODE SER RETIRADO PARA LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. REGISTRO NO

MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, INMETRO. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$

2.995,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:10:14 horas, no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL

pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem

bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de pistola, contendo um
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gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas

semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso,

Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 03/05/2019, às 09:42:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/05/2019, às 09:42:11 horas, no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL

pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem

bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de pistola, contendo um

gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas

semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso,

Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega. -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC. No dia 09/05/2019, às 10:50:18 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2019, às 10:50:18 horas, no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL

pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem

bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de pistola, contendo um

gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas

semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso,

Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega. -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA. No dia

14/05/2019, às 09:53:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2019, às 09:53:27 horas, no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL

pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem

bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de pistola, contendo um

gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas

semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso,

Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega. -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI. No dia 20/05/2019, às 10:54:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2019, às 10:54:15 horas, no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL

pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem
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bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de pistola, contendo um

gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas

semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso,

Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega. -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP. No dia

27/05/2019, às 10:19:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2019, às 10:19:30 horas, no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL

pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem

bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de pistola, contendo um

gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas

semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso,

Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega. -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA - EPP. No dia

31/05/2019, às 12:18:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só mão,

produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem bateria. É confeccionado em plástico

rígido moldado no formato de pistola, contendo um gatilho para bombeamento de secreção,

acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone, moldáveis,

sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA, validade

mínima de 01 ano após a entrega. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/04/2019, às 12:48:51 horas, no lote (25) - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES

DIMENSÕES APROXIMADAS Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura:1850 mm

COR: Branco Descrição do móvel: Armário guarda-volumes duplo, 08 portas. Fechamentos

laterais e prateleiras em aços. Pintura com tratamento anticorrosivo, fosfatizante + pintura

eletrostática a pó na cor branco. Pés reguláveis, fechaduras cromadas em cada módulo,

com 02 (duas) chaves e ventilação na porta. Garantia mínima: 1 (um) ano. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:31:37 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:31:37 horas, no lote (25) - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES

DIMENSÕES APROXIMADAS Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura:1850 mm

COR: Branco Descrição do móvel: Armário guarda-volumes duplo, 08 portas. Fechamentos

laterais e prateleiras em aços. Pintura com tratamento anticorrosivo, fosfatizante + pintura

eletrostática a pó na cor branco. Pés reguláveis, fechaduras cromadas em cada módulo,

com 02 (duas) chaves e ventilação na porta. Garantia mínima: 1 (um) ano. -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 027/2019; Considerando o

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

conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e a empresa apta; e a análise das documentações publicadas no Sistema,

Declaramos a empresa H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP, vencedora

do certame. No dia 05/06/2019, às 13:55:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:18 horas, no lote (25) - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES

DIMENSÕES APROXIMADAS Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura:1850 mm

COR: Branco Descrição do móvel: Armário guarda-volumes duplo, 08 portas. Fechamentos

laterais e prateleiras em aços. Pintura com tratamento anticorrosivo, fosfatizante + pintura

eletrostática a pó na cor branco. Pés reguláveis, fechaduras cromadas em cada módulo,

com 02 (duas) chaves e ventilação na porta. Garantia mínima: 1 (um) ano. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:18 horas, no lote (25) - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES

DIMENSÕES APROXIMADAS Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura:1850 mm

COR: Branco Descrição do móvel: Armário guarda-volumes duplo, 08 portas. Fechamentos

laterais e prateleiras em aços. Pintura com tratamento anticorrosivo, fosfatizante + pintura

eletrostática a pó na cor branco. Pés reguláveis, fechaduras cromadas em cada módulo,

com 02 (duas) chaves e ventilação na porta. Garantia mínima: 1 (um) ano. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa H.G.C. TAVEIRA

COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP com o valor R$ 3.900,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:15:22 horas, no lote (26) - ARMÁRIO em aço, possui 12 portas

com pitão para cadeado ou fecho com chave, além de tratamento especial da superfície e

pés com sapatas plásticas protetoras. Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e

durabilidade; cor cinza, acompanha cadeados para todas as portas sendo cada um com 2

chaves ou 2 chaves para cada fechadura. Tamanho aproximado Altura: 1,96m Largura:

1,23m Profundidade: 0,36m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/06/2019, às 16:31:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:31:51 horas, no lote (26) - ARMÁRIO em aço, possui 12 portas

com pitão para cadeado ou fecho com chave, além de tratamento especial da superfície e
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pés com sapatas plásticas protetoras. Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e

durabilidade; cor cinza, acompanha cadeados para todas as portas sendo cada um com 2

chaves ou 2 chaves para cada fechadura. Tamanho aproximado Altura: 1,96m Largura:

1,23m Profundidade: 0,36m. -  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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa H.G.C. TAVEIRA

COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às

13:55:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:29 horas, no lote (26) - ARMÁRIO em aço, possui 12 portas

com pitão para cadeado ou fecho com chave, além de tratamento especial da superfície e

pés com sapatas plásticas protetoras. Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e

durabilidade; cor cinza, acompanha cadeados para todas as portas sendo cada um com 2

chaves ou 2 chaves para cada fechadura. Tamanho aproximado Altura: 1,96m Largura:

1,23m Profundidade: 0,36m. -  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

6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:29 horas, no lote (26) - ARMÁRIO em aço, possui 12 portas

com pitão para cadeado ou fecho com chave, além de tratamento especial da superfície e

pés com sapatas plásticas protetoras. Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e

durabilidade; cor cinza, acompanha cadeados para todas as portas sendo cada um com 2

chaves ou 2 chaves para cada fechadura. Tamanho aproximado Altura: 1,96m Largura:

1,23m Profundidade: 0,36m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP com o valor

R$ 19.300,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:08:11 horas, no lote (27) - VENTILADOR PULMONAR -

Ventilador Invasivo e Não Invasivo de alto desempenho para atendimento de pacientes

adultos e pediátricos e neonatais; microprocessado com sistema próprio de gerador de fluxo

podendo ser compressor de ar comprimido por efeito de turbina. Sistema automático para

compensação de fugas. Possibilidade de tranporte intra-hospitalar. Acessórios: Devem

acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: 01 circuito ventilatório completo; 01

suporte/braço para o circuito de paciente; 01 pedestal, com rodízios e travas; 01 Máscara
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facial (Média) para VNI; Mangueiras de alta-pressão para alimentação de gases (O2);

Manual de operações em português. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO

EDITAL E SEUS ANEXOS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

15/04/2019, às 10:40:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (27) - VENTILADOR PULMONAR - Ventilador Invasivo e Não Invasivo de alto

desempenho para atendimento de pacientes adultos e pediátricos e neonatais;

microprocessado com sistema próprio de gerador de fluxo podendo ser compressor de ar

comprimido por efeito de turbina. Sistema automático para compensação de fugas.

Possibilidade de tranporte intra-hospitalar. Acessórios: Devem acompanhar no mínimo os

seguintes acessórios: 01 circuito ventilatório completo; 01 suporte/braço para o circuito de

paciente; 01 pedestal, com rodízios e travas; 01 Máscara facial (Média) para VNI;

Mangueiras de alta-pressão para alimentação de gases (O2); Manual de operações em

português. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:05:05 horas, no lote (28) - OTO � OFTALMOSCÓPIO:

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Iluminação 30% mais brilhante,

mostrando a cor verdadeira do tecido.

� Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e

aquecimento.

� Lente de visão ampla para visualização com magnificação.

Ótimo para visão detalhada. (Lente removível para instrumentação.)

� Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insulflação (pera

para

insulflação não inclusa).

� Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA.

� Acompanha 5 especulos sendo:

um jogo com 4 especulos

reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para

esterilização) + 1 especulo standart 4mm.

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Proporciona luz mais brilhante, branca e

durável

� Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira � Disco de abertura com

seis posições

� Lente convergente de vidro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/06/2019, às 16:32:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:32:43 horas, no lote (28) - OTO � OFTALMOSCÓPIO:

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Iluminação 30% mais brilhante,
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mostrando a cor verdadeira do tecido.

� Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e

aquecimento.

� Lente de visão ampla para visualização com magnificação.

Ótimo para visão detalhada. (Lente removível para instrumentação.)

� Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insulflação (pera

para

insulflação não inclusa).

� Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA.

� Acompanha 5 especulos sendo:

um jogo com 4 especulos

reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para

esterilização) + 1 especulo standart 4mm.

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Proporciona luz mais brilhante, branca e

durável

� Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira � Disco de abertura com

seis posições

� Lente convergente de vidro. -  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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:55:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:38 horas, no lote (28) - OTO � OFTALMOSCÓPIO:

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Iluminação 30% mais brilhante,

mostrando a cor verdadeira do tecido.

� Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e

aquecimento.

� Lente de visão ampla para visualização com magnificação.

Ótimo para visão detalhada. (Lente removível para instrumentação.)

� Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insulflação (pera

para

insulflação não inclusa).

� Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA.

� Acompanha 5 especulos sendo:

um jogo com 4 especulos

reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para
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esterilização) + 1 especulo standart 4mm.

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Proporciona luz mais brilhante, branca e

durável

� Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira � Disco de abertura com

seis posições

� Lente convergente de vidro. -  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

6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:38 horas, no lote (28) - OTO � OFTALMOSCÓPIO:

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Iluminação 30% mais brilhante,

mostrando a cor verdadeira do tecido.

� Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e

aquecimento.

� Lente de visão ampla para visualização com magnificação.

Ótimo para visão detalhada. (Lente removível para instrumentação.)

� Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insulflação (pera

para

insulflação não inclusa).

� Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA.

� Acompanha 5 especulos sendo:

um jogo com 4 especulos

reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para

esterilização) + 1 especulo standart 4mm.

� Iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Proporciona luz mais brilhante, branca e

durável

� Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira � Disco de abertura com

seis posições

� Lente convergente de vidro. -  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$ 12.000,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:05:31 horas, no lote (29) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO de

pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Deverá ser capaz de realizar as

medições de ECG, Respiração, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva e 2 canais de

Temperatura. Deverá possuir análise de arritmia. Deverá ainda possuir a possibilidade de

medição de Pressão Invasiva, Capnografia Sidestream, EEG, BIS e TNM. Acessórios: 1
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Mangueira, 1 Manguito Adulto. Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade

reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 25 a 45°C. Acessórios: 1

Sensor de Temperatura Esofágico. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO

EDITAL E SEUS ANEXOS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/06/2019, às 16:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:33:09 horas, no lote (29) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO de

pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Deverá ser capaz de realizar as

medições de ECG, Respiração, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva e 2 canais de

Temperatura. Deverá possuir análise de arritmia. Deverá ainda possuir a possibilidade de

medição de Pressão Invasiva, Capnografia Sidestream, EEG, BIS e TNM. Acessórios: 1

Mangueira, 1 Manguito Adulto. Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade

reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 25 a 45°C. Acessórios: 1

Sensor de Temperatura Esofágico. 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. 027/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa FOKKUS TRADE

PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:55:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:46 horas, no lote (29) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO de

pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Deverá ser capaz de realizar as

medições de ECG, Respiração, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva e 2 canais de

Temperatura. Deverá possuir análise de arritmia. Deverá ainda possuir a possibilidade de

medição de Pressão Invasiva, Capnografia Sidestream, EEG, BIS e TNM. Acessórios: 1

Mangueira, 1 Manguito Adulto. Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade

reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 25 a 45°C. Acessórios: 1

Sensor de Temperatura Esofágico. 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

6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:46 horas, no lote (29) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO de

pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Deverá ser capaz de realizar as
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medições de ECG, Respiração, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva e 2 canais de

Temperatura. Deverá possuir análise de arritmia. Deverá ainda possuir a possibilidade de

medição de Pressão Invasiva, Capnografia Sidestream, EEG, BIS e TNM. Acessórios: 1

Mangueira, 1 Manguito Adulto. Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade

reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 25 a 45°C. Acessórios: 1

Sensor de Temperatura Esofágico. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO

EDITAL E SEUS ANEXOS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

com o valor R$ 59.382,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:03:14 horas, no lote (30) - Manequim para medidas de

reanimação com simulador de ECG, para praticar medidas de reanimação avançadas em

crianças: Ventilação artificial por bolsa de respiração/máscara; Intubação oral ou nasal

(inclusive manobra de Sellick); Introdução de um tubo naso-gástrico; Monitorização por meio

de ECG com 3 (três) derivações (16 arritmias diferentes com freqüência cardíaca regulável);

Pulso da artéria braquial; Massagem cardíaca externa; Mandíbula móvel; Acessos

intravenosos na mão e no braço para colher sangue ou injetar líquidos; Introdução intra-

óssea de agulhas e punção de medula óssea em ambas as pernas; Palpação das veias da

cabeça, suturas cranianas e fontanelas. Bolsa de transporte, roupa que permite desinfecção.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:33:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:33:54 horas, no lote (30) - Manequim para medidas de

reanimação com simulador de ECG, para praticar medidas de reanimação avançadas em

crianças: Ventilação artificial por bolsa de respiração/máscara; Intubação oral ou nasal

(inclusive manobra de Sellick); Introdução de um tubo naso-gástrico; Monitorização por meio

de ECG com 3 (três) derivações (16 arritmias diferentes com freqüência cardíaca regulável);

Pulso da artéria braquial; Massagem cardíaca externa; Mandíbula móvel; Acessos

intravenosos na mão e no braço para colher sangue ou injetar líquidos; Introdução intra-

óssea de agulhas e punção de medula óssea em ambas as pernas; Palpação das veias da

cabeça, suturas cranianas e fontanelas. Bolsa de transporte, roupa que permite desinfecção.

-  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. 027/2019;

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

preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das documentações publicadas no

Sistema, Declaramos a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, vencedora do

certame. No dia 05/06/2019, às 13:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:55 horas, no lote (30) - Manequim para medidas de
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reanimação com simulador de ECG, para praticar medidas de reanimação avançadas em

crianças: Ventilação artificial por bolsa de respiração/máscara; Intubação oral ou nasal

(inclusive manobra de Sellick); Introdução de um tubo naso-gástrico; Monitorização por meio

de ECG com 3 (três) derivações (16 arritmias diferentes com freqüência cardíaca regulável);

Pulso da artéria braquial; Massagem cardíaca externa; Mandíbula móvel; Acessos

intravenosos na mão e no braço para colher sangue ou injetar líquidos; Introdução intra-

óssea de agulhas e punção de medula óssea em ambas as pernas; Palpação das veias da

cabeça, suturas cranianas e fontanelas. Bolsa de transporte, roupa que permite desinfecção.

-  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 6.3;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:55:55 horas, no lote (30) - Manequim para medidas de

reanimação com simulador de ECG, para praticar medidas de reanimação avançadas em

crianças: Ventilação artificial por bolsa de respiração/máscara; Intubação oral ou nasal

(inclusive manobra de Sellick); Introdução de um tubo naso-gástrico; Monitorização por meio

de ECG com 3 (três) derivações (16 arritmias diferentes com freqüência cardíaca regulável);

Pulso da artéria braquial; Massagem cardíaca externa; Mandíbula móvel; Acessos

intravenosos na mão e no braço para colher sangue ou injetar líquidos; Introdução intra-

óssea de agulhas e punção de medula óssea em ambas as pernas; Palpação das veias da

cabeça, suturas cranianas e fontanelas. Bolsa de transporte, roupa que permite desinfecção.

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

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor R$ 14.977,50.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:05:41 horas, no lote (31) - Manequim de ressuscitação

cardiopulmonar (RCP), corpo inteiro adulto, anatômico unissex, para treinamento em

primeiros socorros e RCP. Com monitor com sistema luminoso de sinalização com 6 (seis)

leeds, para correta verificação da execução das manobras de ventilação pulmonar e

massagem cardíaca externa: (volume correto de insuflação, volume excessivo de insuflação,

correta compressão e posição das mãos, compressão excessiva, posição incorreta das

mãos, ventilação muito rápida), com cabeça, pescoço e mandíbulas móveis, tórax e

abdomen com pontos de referência anatômicamente corretos em material flexível e

simulador manual de pulso carotídeo. Abdômen para a prática de manobras de

desobstrução das vias respiratórias, faces substituíveis e vias aéreas com válvulas

unidirecionais. vestuário; 3 (três) faces adicionais; 2 (duas)vias aéreas adicionais; min. 50

(cinqüenta) lenços para limpeza da face.Manual de instruções em português.  Maleta de

plástico rígido com rodas e alça para transporte. -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:42:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:42:18 horas, no lote (31) - Manequim de ressuscitação

cardiopulmonar (RCP), corpo inteiro adulto, anatômico unissex, para treinamento em

primeiros socorros e RCP. Com monitor com sistema luminoso de sinalização com 6 (seis)

leeds, para correta verificação da execução das manobras de ventilação pulmonar e

massagem cardíaca externa: (volume correto de insuflação, volume excessivo de insuflação,

correta compressão e posição das mãos, compressão excessiva, posição incorreta das

mãos, ventilação muito rápida), com cabeça, pescoço e mandíbulas móveis, tórax e

abdomen com pontos de referência anatômicamente corretos em material flexível e

simulador manual de pulso carotídeo. Abdômen para a prática de manobras de

desobstrução das vias respiratórias, faces substituíveis e vias aéreas com válvulas

unidirecionais. vestuário; 3 (três) faces adicionais; 2 (duas)vias aéreas adicionais; min. 50

(cinqüenta) lenços para limpeza da face.Manual de instruções em português.  Maleta de

plástico rígido com rodas e alça para transporte. -  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. 027/2019 Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:57:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:57:51 horas, no lote (31) - Manequim de ressuscitação

cardiopulmonar (RCP), corpo inteiro adulto, anatômico unissex, para treinamento em

primeiros socorros e RCP. Com monitor com sistema luminoso de sinalização com 6 (seis)

leeds, para correta verificação da execução das manobras de ventilação pulmonar e

massagem cardíaca externa: (volume correto de insuflação, volume excessivo de insuflação,

correta compressão e posição das mãos, compressão excessiva, posição incorreta das

mãos, ventilação muito rápida), com cabeça, pescoço e mandíbulas móveis, tórax e

abdomen com pontos de referência anatômicamente corretos em material flexível e

simulador manual de pulso carotídeo. Abdômen para a prática de manobras de

desobstrução das vias respiratórias, faces substituíveis e vias aéreas com válvulas

unidirecionais. vestuário; 3 (três) faces adicionais; 2 (duas)vias aéreas adicionais; min. 50

(cinqüenta) lenços para limpeza da face.Manual de instruções em português.  Maleta de

plástico rígido com rodas e alça para transporte. -  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 6.3;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 05/06/2019, às 13:57:51 horas, no lote (31) - Manequim de ressuscitação

cardiopulmonar (RCP), corpo inteiro adulto, anatômico unissex, para treinamento em

primeiros socorros e RCP. Com monitor com sistema luminoso de sinalização com 6 (seis)

leeds, para correta verificação da execução das manobras de ventilação pulmonar e

massagem cardíaca externa: (volume correto de insuflação, volume excessivo de insuflação,

correta compressão e posição das mãos, compressão excessiva, posição incorreta das

mãos, ventilação muito rápida), com cabeça, pescoço e mandíbulas móveis, tórax e

abdomen com pontos de referência anatômicamente corretos em material flexível e

simulador manual de pulso carotídeo. Abdômen para a prática de manobras de

desobstrução das vias respiratórias, faces substituíveis e vias aéreas com válvulas

unidirecionais. vestuário; 3 (três) faces adicionais; 2 (duas)vias aéreas adicionais; min. 50

(cinqüenta) lenços para limpeza da face.Manual de instruções em português.  Maleta de

plástico rígido com rodas e alça para transporte. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI com o valor R$ 14.148,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:23:07 horas, no lote (32) - CAMA TIPO BELICHE,

confeccionado em aço reforçado duplo; composto de cabeceira, pés com tubos verticais

inteiriços, barras (laterais) na cama superior para proteção, estrado em madeira reforçado,

devendo o estrado da cama superior ser fechado na parte inferior; Acompanha colchões de

acordo com as camas, revestidos em napa ou courvin, capa com zíper. Garantia mínima de

01 ano após entrega.  DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS

ANEXOS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/04/2019, às 10:51:36

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 10:51:36 horas, no lote (32) - CAMA TIPO BELICHE,

confeccionado em aço reforçado duplo; composto de cabeceira, pés com tubos verticais

inteiriços, barras (laterais) na cama superior para proteção, estrado em madeira reforçado,

devendo o estrado da cama superior ser fechado na parte inferior; Acompanha colchões de

acordo com as camas, revestidos em napa ou courvin, capa com zíper. Garantia mínima de

01 ano após 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: GABRIEL

PEDRO DE ALMEIDA FARIA. No dia 15/04/2019, às 11:03:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 11:03:07 horas, no lote (32) - CAMA TIPO BELICHE,
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confeccionado em aço reforçado duplo; composto de cabeceira, pés com tubos verticais

inteiriços, barras (laterais) na cama superior para proteção, estrado em madeira reforçado,

devendo o estrado da cama superior ser fechado na parte inferior; Acompanha colchões de

acordo com as camas, revestidos em napa ou courvin, capa com zíper. Garantia mínima de

01 ano após entrega.  DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS

ANEXOS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/04/2019, às 11:03:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2019, às 11:03:51 horas, no lote (32) - CAMA TIPO BELICHE,

confeccionado em aço reforçado duplo; composto de cabeceira, pés com tubos verticais

inteiriços, barras (laterais) na cama superior para proteção, estrado em madeira reforçado,

devendo o estrado da cama superior ser fechado na parte inferior; Acompanha colchões de

acordo com as camas, revestidos em napa ou courvin, capa com zíper. Garantia mínima de

01 ano após 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: GABRIEL

PEDRO DE ALMEIDA FARIA. No dia 03/06/2019, às 16:43:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:43:01 horas, no lote (32) - CAMA TIPO BELICHE,

confeccionado em aço reforçado duplo; composto de cabeceira, pés com tubos verticais

inteiriços, barras (laterais) na cama superior para proteção, estrado em madeira reforçado,

devendo o estrado da cama superior ser fechado na parte inferior; Acompanha colchões de

acordo com as camas, revestidos em napa ou courvin, capa com zíper. Garantia mínima de

01 ano após 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. 027/2019

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

preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das documentações publicadas no

S is tema,  Dec la ramos a  empresa  REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às

13:58:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:02 horas, no lote (32) - CAMA TIPO BELICHE,

confeccionado em aço reforçado duplo; composto de cabeceira, pés com tubos verticais

inteiriços, barras (laterais) na cama superior para proteção, estrado em madeira reforçado,

devendo o estrado da cama superior ser fechado na parte inferior; Acompanha colchões de

acordo com as camas, revestidos em napa ou courvin, capa com zíper. Garantia mínima de

01 ano após entrega.  DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS
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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 6.3;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:02 horas, no lote (32) - CAMA TIPO BELICHE,

confeccionado em aço reforçado duplo; composto de cabeceira, pés com tubos verticais

inteiriços, barras (laterais) na cama superior para proteção, estrado em madeira reforçado,

devendo o estrado da cama superior ser fechado na parte inferior; Acompanha colchões de

acordo com as camas, revestidos em napa ou courvin, capa com zíper. Garantia mínima de

01 ano após 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 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 38.764,89.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:11:51 horas, no lote (33) - Cadeira fixa estofada, sem braços.

Base com 4 pés, empilhável. Espuma: injetada, moldada anatomicamente, densidade

mínima de 45 kg/m3, espessura média 4 cm, sendo o encosto com saliência para apoio

lombar e o assento com borda frontal arredondada, para não prender a circulação

sanguínea dos membros infer iores do usuár io.  DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/06/2019, às 16:43:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:43:22 horas, no lote (33) - Cadeira fixa estofada, sem braços.

Base com 4 pés, empilhável. Espuma: injetada, moldada anatomicamente, densidade

mínima de 45 kg/m3, espessura média 4 cm, sendo o encosto com saliência para apoio

lombar e o assento com borda frontal arredondada, para não prender a circulação

sanguínea dos membros infer iores do usuár io.  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. 027/2019 Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do

certame. No dia 05/06/2019, às 13:58:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:10 horas, no lote (33) - Cadeira fixa estofada, sem braços.
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Base com 4 pés, empilhável. Espuma: injetada, moldada anatomicamente, densidade

mínima de 45 kg/m3, espessura média 4 cm, sendo o encosto com saliência para apoio

lombar e o assento com borda frontal arredondada, para não prender a circulação

sanguínea dos membros infer iores do usuár io.  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:10 horas, no lote (33) - Cadeira fixa estofada, sem braços.

Base com 4 pés, empilhável. Espuma: injetada, moldada anatomicamente, densidade

mínima de 45 kg/m3, espessura média 4 cm, sendo o encosto com saliência para apoio

lombar e o assento com borda frontal arredondada, para não prender a circulação

sanguínea dos membros infer iores do usuár io.  DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 2.649,96.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:31:13 horas, no lote (34) - APARELHO DETECTOR FETAL

Indicação ambulatorial para acompanhamento de pré-natal, deverá conter gabinete com

encaixe para transdutor; botão liga/desliga com ajuste de volume; visor LCD; indicador de

qualidade de sinal; indicador de bateria fraca; freqüência de batimentos cardíacos: até 240

bpm, precisão:+2%; freqüência do ultra-som aproximada:2,25 MHz +/- 10%;intensidade do

ultra-som:<10 mW/cm²;alimentado por pilhas recarregáveis ou bateria, sensibilidade: a partir

da 10ª semana de gestação. Deverá ser acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de

contato;01 bolsa para transporte;01 bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria

ou pilhas recarregáveis e 01 manual de operação em português. O fornecedor deverá

apresentar Certificado de Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:09:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2019, às 10:09:03 horas, no lote (34) - APARELHO DETECTOR FETAL

Indicação ambulatorial para acompanhamento de pré-natal, deverá conter gabinete com

encaixe para transdutor; botão liga/desliga com ajuste de volume; visor LCD; indicador de

qualidade de sinal; indicador de bateria fraca; freqüência de batimentos cardíacos: até 240

bpm, precisão:+2%; freqüência do ultra-som aproximada:2,25 MHz +/- 10%;intensidade do

ultra-som:<10 mW/cm²;alimentado por pilhas recarregáveis ou bateria, sensibilidade: a partir
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da 10ª semana de gestação. Deverá ser acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de

contato;01 bolsa para transporte;01 bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria

ou pilhas recarregáveis e 01 manual de operação em português. O fornecedor deverá

apresentar Certificado de Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI.

No dia 03/06/2019, às 16:44:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:44:21 horas, no lote (34) - APARELHO DETECTOR FETAL

Indicação ambulatorial para acompanhamento de pré-natal, deverá conter gabinete com

encaixe para transdutor; botão liga/desliga com ajuste de volume; visor LCD; indicador de

qualidade de sinal; indicador de bateria fraca; freqüência de batimentos cardíacos: até 240

bpm, precisão:+2%; freqüência do ultra-som aproximada:2,25 MHz +/- 10%;intensidade do

ultra-som:<10 mW/cm²;alimentado por pilhas recarregáveis ou bateria, sensibilidade: a partir

da 10ª semana de gestação. Deverá ser acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de

contato;01 bolsa para transporte;01 bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria

ou pilhas recarregáveis e 01 manual de operação em português. O fornecedor deverá

apresentar Certificado de Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 027/2019 Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa STRA

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ? EPP, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:58:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:20 horas, no lote (34) - APARELHO DETECTOR FETAL

Indicação ambulatorial para acompanhamento de pré-natal, deverá conter gabinete com

encaixe para transdutor; botão liga/desliga com ajuste de volume; visor LCD; indicador de

qualidade de sinal; indicador de bateria fraca; freqüência de batimentos cardíacos: até 240

bpm, precisão:+2%; freqüência do ultra-som aproximada:2,25 MHz +/- 10%;intensidade do

ultra-som:<10 mW/cm²;alimentado por pilhas recarregáveis ou bateria, sensibilidade: a partir

da 10ª semana de gestação. Deverá ser acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de

contato;01 bolsa para transporte;01 bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria

ou pilhas recarregáveis e 01 manual de operação em português. O fornecedor deverá

apresentar Certificado de Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no
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Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:20 horas, no lote (34) - APARELHO DETECTOR FETAL

Indicação ambulatorial para acompanhamento de pré-natal, deverá conter gabinete com

encaixe para transdutor; botão liga/desliga com ajuste de volume; visor LCD; indicador de

qualidade de sinal; indicador de bateria fraca; freqüência de batimentos cardíacos: até 240

bpm, precisão:+2%; freqüência do ultra-som aproximada:2,25 MHz +/- 10%;intensidade do

ultra-som:<10 mW/cm²;alimentado por pilhas recarregáveis ou bateria, sensibilidade: a partir

da 10ª semana de gestação. Deverá ser acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de

contato;01 bolsa para transporte;01 bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria

ou pilhas recarregáveis e 01 manual de operação em português. O fornecedor deverá

apresentar Certificado de Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STRA COMERCIO DE PRODUTOS

PARA SAUDE LTDA - EPP com o valor R$ 1.922,40.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:33:01 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR

MANUAL (AMBU) 250 ML TAMANHO NEONATAL: Reanimador, material silicone, tipo

manual, capacidade 250 ml, componentes reservatório de O2, máscara silicone,

autoclavável, tamanho neonatal. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a

partir da data de recebimento definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 03/06/2019, às 16:43:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:43:58 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR

MANUAL (AMBU) 250 ML TAMANHO NEONATAL: Reanimador, material silicone, tipo

manual, capacidade 250 ml, componentes reservatório de O2, máscara silicone,

autoclavável, tamanho neonatal. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a

partir da data de recebimento definitivo. -  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. 027/2019 Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa CIRURGICA SAO FELIPE

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, vencedora do certame. No dia 05/06/2019, às 13:58:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/06/2019, às 13:58:32 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR

MANUAL (AMBU) 250 ML TAMANHO NEONATAL: Reanimador, material silicone, tipo

manual, capacidade 250 ml, componentes reservatório de O2, máscara silicone,

autoclavável, tamanho neonatal. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a

partir da data de recebimento definitivo. -  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 6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:32 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR

MANUAL (AMBU) 250 ML TAMANHO NEONATAL: Reanimador, material silicone, tipo

manual, capacidade 250 ml, componentes reservatório de O2, máscara silicone,

autoclavável, tamanho neonatal. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a

partir da data de recebimento definitivo. -  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$ 1.828,20.

 

    No dia 11/04/2019, às 13:32:05 horas, no lote (36) - TELEFONE, COM BASE

DISCADORA E HEADSET. especificações: botões de flash, mute e redial; função ´mute´

com indicador visual; conexão de telefonia padrão (rj11); controle de volume do áudio; ajuste

de volume da campainha; discagem em tom e pulso; led indicador de uso; headset com

distância microfone-boca ajustável; compatível com qualquer linha telefônica ou ramal

analógico (pabx); headset com protetor de orelha de couro e tubo do fone flexível; tempos

de flash ajustáveis: 100, 300 e 600 ms; acompanha cabo telefônico padrão com tomada rj11;

produto homologado pela anatel. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/06/2019, às 16:43:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 16:43:32 horas, no lote (36) - TELEFONE, COM BASE

DISCADORA E HEADSET. especificações: botões de flash, mute e redial; função ´mute´

com indicador visual; conexão de telefonia padrão (rj11); controle de volume do áudio; ajuste

de volume da campainha; discagem em tom e pulso; led indicador de uso; headset com

distância microfone-boca ajustável; compatível com qualquer linha telefônica ou ramal

analógico (pabx); headset com protetor de orelha de couro e tubo do fone flexível; tempos

de flash ajustáveis: 100, 300 e 600 ms; acompanha cabo telefônico padrão com tomada rj11;

produto homologado pela anatel. -  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. 027/2019 Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o Parecer
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Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta; e a análise das

documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, vencedora do certame. No dia

05/06/2019, às 13:58:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:40 horas, no lote (36) - TELEFONE, COM BASE

DISCADORA E HEADSET. especificações: botões de flash, mute e redial; função ´mute´

com indicador visual; conexão de telefonia padrão (rj11); controle de volume do áudio; ajuste

de volume da campainha; discagem em tom e pulso; led indicador de uso; headset com

distância microfone-boca ajustável; compatível com qualquer linha telefônica ou ramal

analógico (pabx); headset com protetor de orelha de couro e tubo do fone flexível; tempos

de flash ajustáveis: 100, 300 e 600 ms; acompanha cabo telefônico padrão com tomada rj11;

produto homologado pela anatel. -  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

6.3;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 05/06/2019, às 13:58:40 horas, no lote (36) - TELEFONE, COM BASE

DISCADORA E HEADSET. especificações: botões de flash, mute e redial; função ´mute´

com indicador visual; conexão de telefonia padrão (rj11); controle de volume do áudio; ajuste

de volume da campainha; discagem em tom e pulso; led indicador de uso; headset com

distância microfone-boca ajustável; compatível com qualquer linha telefônica ou ramal

analógico (pabx); headset com protetor de orelha de couro e tubo do fone flexível; tempos

de flash ajustáveis: 100, 300 e 600 ms; acompanha cabo telefônico padrão com tomada rj11;

produto homologado pela anatel. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 11/04/2019, às 15:35:48 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (12) - MACA PARA TRANSPORTE, RADIOTRANSPARENTE.

CERTIFICADOS:  Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança

aplicáveis. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Marca do

fabricante e REGISTRO no ministério da saúde. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, com fundamento na manifestação no Sistema no dia 11/04/2019 às 15:09:41,

onde a licitante relatou o que segue: �SOLICITAMOS A DESCLASSIFICAÇÃO.
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    No dia 11/04/2019, às 16:19:49 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP, no lote (20) - Biombo

hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés providos de

4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios de aço,

cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia mínima

de 01 ano após entrega. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa V. S.

COSTA & CIA LTDA - EPP, com fundamento na manifestação no Sistema no dia 11/04/2019

às 13:46:27, onde a licitante relatou o que segue: �Boa tarde Sra Pregoeiro, peço

desclassificação desse item arremado, pois fui conferir com o fornecedor e ele cotou o

modelo com pintura epoxi, e o edital pede com pintura inox, peço desculpas pelo transtorno.

 

    No dia 11/04/2019, às 16:27:43 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME,

no lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de coluna na cor branca, para garrafão de 20 litros,

110v, água natural e gelada. Sistema eletrônico de refrigeração, refrigeração por

compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. Material

gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço, potência 97 watts.

Recursos níveis de temperatura da água gelada termostato frontal para ajuste de

temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e controlado, bandeja de agua

removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade reservatório água gelada 1,8

litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos 17,5cm. Silencioso gás

refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio, alimentação

110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto (LxAxP)

31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo referência:

EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a EmpresaCOMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, com fundamento

na manifestação no Sistema no dia 11/04/2019 às 15:09:41, onde a licitante relatou o que

segue: �Senhor(a) Pregoeiro(a), boa tarde!Venho por meio desta , solicitar desclassificação

da nossa empresa para o item 22. Tendo em vista que digitamos o preço unitário, porém a

disputa ocorreu como preço total. Desta forma nosso preço está inexequível.

 

    No dia 15/04/2019, às 10:40:24 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, no lote (27) -

VENTILADOR PULMONAR - Ventilador Invasivo e Não Invasivo de alto desempenho para

atendimento de pacientes adultos e pediátricos e neonatais; microprocessado com sistema

próprio de gerador de fluxo podendo ser compressor de ar comprimido por efeito de turbina.

Sistema automático para compensação de fugas. Possibilidade de tranporte intra-hospitalar.

Acessórios: Devem acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: 01 circuito ventilatório

completo; 01 suporte/braço para o circuito de paciente; 01 pedestal, com rodízios e travas;
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01 Máscara facial (Média) para VNI; Mangueiras de alta-pressão para alimentação de gases

(O2); Manual de operações em português. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

VEGA COMERCIO E SERVICOS 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

ausência de manifestação no Sistema. Att, Pregoeira - contato: (69) 3901-3639.

 

    No dia 15/04/2019, às 10:59:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI, no lote

(16) - CARRO DE EMERGÊNCIA, Montagem totalmente modular. Apresentar registro no

Ministér io da Saúde. Garant ia mínima 02 anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI, com

fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para o envio da

proposta e documentação em tempo hábil ,  para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 15/04/2019, às 11:01:06 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em

tubos redondos, pés providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por

meio de anéis giratórios de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de

Largura total. Garantia mínima de 01 ano após entrega. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para o

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

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 15/04/2019, às 11:03:51 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA, no lote (32) - CAMA

TIPO BELICHE, confeccionado em aço reforçado duplo; composto de cabeceira, pés com

tubos verticais inteiriços, barras (laterais) na cama superior para proteção, estrado em

madeira reforçado, devendo o estrado da cama superior ser fechado na parte inferior;

Acompanha colchões de acordo com as camas, revestidos em napa ou courvin, capa com

zíper. Garantia mínima de 01 ano após entrega.  DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:
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Desclassifico a empresa GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA, deste LOTE, com

fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para o envio da

proposta e documentação em tempo hábil ,  para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 17/04/2019, às 09:33:17 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,

no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA, Montagem totalmente modular. Apresentar

registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima 02 anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,

com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para o envio da

proposta e documentação em tempo hábil ,  para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 17/04/2019, às 09:33:27 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI, no lote

(20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos redondos,

pés providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de anéis

giratórios de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total.

Garantia mínima de 01 ano após entrega. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI, com fundamento no subitem

8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para o envio da proposta e documentação em

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

6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de manifestação.

 

    No dia 03/05/2019, às 09:40:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -

EPP, no lote (17) - CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil

em corpo único para suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação nos

modos: manual, semi automático - DEA (desfibrilação externa automática) através das

etapas 1, 2 e 3 indicadas no equipamento, possuindo os modos de cardioversão

sincronizada e marca-passo externo transcutâneo. Garantia mínima de 12 meses a contar

da data de entrega definitiva. O equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência

técnica disponível no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo

fabricante, durante o período de garantia; registro na ANVISA; Instalação e treinamento

operacional inclusos durante o período da garantia. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:
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Desclassifico a empresa STRA,com fulcro no item 8.2.I,e 6.3 do Edital,devido o Parecer

Técnico de fls.1265/1271 dos autos,que analisou o PRODUTO ofertado,por tratar de

questões técnicas acato o referido Parecer que concluiu:�Ao descrever o objeto pretendido, o

órgão responsável incluiu as seguintes características:�Realizar o auto teste diário,mesmo

com o equipamento desligado,sem a necessidade de nenhum interferência do operador.�

Todavia: o modelo ofertado não realiza determinada função,pois o auto teste é realizado

apenas enquanto ligado, conforme informação depreendida do manual apresentado pela

licitante.Ademais,o edital estabelece que o equipamento deverá:�Possuir display para o

acompanhamento visual dos sinais vitais com a apresentação de no mínimo 04 curvas

simultâneas na tela.�Contudo, o equipamento da marca/modelo ofertado não possui esta

função.Diante destas divergências (�),informo que o objeto ofertado está INAPTO a ser

adquirido pelas razões supracitadas.

 

    No dia 03/05/2019, às 09:40:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (20) -

Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés

providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios

de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia

mínima de 01 ano após entrega. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e

6.3 do Edital, considerando o Parecer Técnico de fls. 1265/1271 dos autos, que analisou o

PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de

Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que: �O objeto ofertado não possui às

características descritas pelo órgão requisitante, haja vista que o solicitado trata-se de um

objeto em aço inox, porém o produto ofertado possui os tubos pintados, tornando-se

INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 03/05/2019, às 09:42:11 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC, no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só

mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem bateria. É confeccionado em

plástico rígido moldado no formato de pistola, contendo um gatilho para bombeamento de

secreção, acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone,

moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA,

validade mínima de 01 ano após a entrega. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer

Técnico de fls. 1265/1271 dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de

questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que

concluiu que: �O objeto ofertado não possui às características descritas pelo órgão
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requisitante, haja vista que o solicitado trata-se de um equipamento manual, portátil, em

formato de pistola recipiente de até 300ml, três cânulas em silicone e sem alimentação

elétrica; contudo o objeto ofertado possui: recipiente de 3L, sistema de funcionamento

elétrico e duas cânulas em PVC, dentre outras divergências. (�) Porém, os itens ofertados

pela empresa supramencionada, não possuem todas as características do objeto descrito

pelo setor solicitante estando INAPTOS a serem adquiridos.

 

    No dia 09/05/2019, às 10:44:02 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos

redondos, pés providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de

anéis giratórios de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura

total. Garantia mínima de 01 ano após entrega. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIREL, com

fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para o envio da

proposta e documentação em tempo hábil ,  para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 09/05/2019, às 10:50:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ANA CAROLINA A DE A RUELLA, no lote (24) - ASPIRADOR

MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg,

não elétrico e sem bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de

pistola, contendo um gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente

de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01

tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega.

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ANA CAROLINA A DE A

RUELLA, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para o

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

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 09/05/2019, às 10:52:54 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (16) - CARRO DE

EMERGÊNCIA, Montagem totalmente modular. Apresentar registro no Ministério da Saúde.

Garantia mínima 02 anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E

SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MBR

FERNANDES � EPP, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital,

considerando o Parecer Técnico de fls. 1415/1422 dos autos, que analisou o PRODUTO

ofertado, por tratar de questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acato
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o referido Parecer que concluiu que: �Em atendimento ao Parecer de fls. 1265/1271, a atual

arrematante apresentou o catálogo acostado em fls.1408. Todavia, em análise deste

documento, depreende-se que este não possui as seguintes características: �com calha de

tomadas com capacidade de 4 A com 4 pontos, 2P + T, com cabe de 3m, com interruptor e

com filtro de linha� Desta forma, tendo em vista que o objeto ofertado não possui todas as

especificações solicitadas, considero-o INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 09/05/2019, às 10:57:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,

no lote (17) - CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em

corpo único para suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação nos

modos: manual, semi automático - DEA (desfibrilação externa automática) através das

etapas 1, 2 e 3 indicadas no equipamento, possuindo os modos de cardioversão

sincronizada e marca-passo externo transcutâneo. Garantia mínima de 12 meses a contar

da data de entrega definitiva. O equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência

técnica disponível no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo

fabricante, durante o período de garantia; registro na ANVISA; Instalação e treinamento

operacional inclusos durante o período da garantia. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o Parecer

Técnico de fls. 1415/1422 dos autos, que analisou o PRODUTO ofertado, por tratar de

questões técnicas do produto destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que

concluiu que: �Ao descrever o objeto pretendido, o órgão responsável incluiu as seguintes

características: �Realizar o auto-teste diário, mesmo com o equipamento desligado, sem a

necessidade de nenhuma interferência do operador.�  �Possuir display para acompanhamento

visual dos sinais vitais com a apresentação de no mínimo curvas simultâneas na tela.� Em

análise do manual de instruções, pôde-se depreender que o equipamento ofertado não

possui tais características; diante destas discrepâncias, informo que o equipamento ofertado

está INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 14/05/2019, às 09:25:46 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS

LTD, no lote (16) - CARRO DE EMERGÊNCIA, Montagem totalmente modular. Apresentar

registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima 02 anos. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS

LTDA, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para o

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

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de
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manifestação.

 

    No dia 14/05/2019, às 09:34:57 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassif icou o fornecedor - MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP, no lote (17) -

CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo único para

suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos: manual, semi

automático - DEA (desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e 3 indicadas

no equipamento, possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo

transcutâneo. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega definitiva. O

equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de

entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período de

garantia; registro na ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o

período da garantia. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS

ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa MTB TECNOLOGIA

LTDA.-EPP, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo para

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

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o 6.1 do Edital, e ainda, pela ausência de

manifestação.

 

    No dia 14/05/2019, às 09:40:21 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME,

no lote (20) - Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos

redondos, pés providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de

anéis giratórios de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura

total. Garantia mínima de 01 ano após entrega. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA � ME, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao

Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no

prazo indicado, e ainda, e ainda, pela manifestação no dia 09/05/2019 por meio do e-mail,

relatando o que segue: �Não consigo chegar ao valor estimado.

 

    No dia 14/05/2019, às 09:53:27 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,

no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só mão, produz

vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem bateria. É confeccionado em plástico rígido

moldado no formato de pistola, contendo um gatilho para bombeamento de secreção,

acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone, moldáveis,

sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA, validade

mínima de 01 ano após a entrega. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a
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Empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2., I do Edital, devido a manifestação no Sistema no dia 09/05/2019,

relatando o que segue: �Sra Pregoeira ofertamos marca MD, mesma marca já analisada e

desclassificada por não atender o solicitado em edital, sendo assim pedimos a desistencia

da nossa proposta para este item , marca reprovada no parecer. Obrigado!.

 

    No dia 14/05/2019, às 10:09:02 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,

no lote (34) - APARELHO DETECTOR FETAL Indicação ambulatorial  para

acompanhamento de pré-natal, deverá conter gabinete com encaixe para transdutor; botão

liga/desliga com ajuste de volume; visor LCD; indicador de qualidade de sinal; indicador de

bateria fraca; freqüência de batimentos cardíacos: até 240 bpm, precisão:+2%; freqüência

do ul t ra-som aproximada:2,25 MHz +/-  10%;intensidade do ul t ra-som:<10

mW/cm²;alimentado por pilhas recarregáveis ou bateria, sensibilidade: a partir da 10ª

semana de gestação. Deverá ser acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de

contato;01 bolsa para transporte;01 bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria

ou pilhas recarregáveis e 01 manual de operação em português. O fornecedor deverá

apresentar Certificado de Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 01 ano após

entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital, devido a manifestação no Sistema no

dia 10/05/2019, relatando o que segue: �Pedimos desculpas pelo equívoco mas após contato

com o fabricante e o mesmo nos informou que o produto ofertado não possui carregador.

 

    No dia 20/05/2019, às 10:48:55 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (17) -

CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo único para

suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos: manual, semi

automático - DEA (desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e 3 indicadas

no equipamento, possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo

transcutâneo. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega definitiva. O

equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de

entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período de

garantia; registro na ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o

período da garantia. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS

ANEXOS. 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, e ainda, pela
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manifestação no dia 16/05/2019 por meio do e-mail, relatando o que segue: �Quanto ao lote

17 após varias negociações com os fornecedores, infelizmente não será possível reduzir

para o valor estimado.

 

    No dia 20/05/2019, às 10:51:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, no lote (20) -

Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés

providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios

de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia

mínima de 01 ano após entrega. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA � EPP, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III

do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor

máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e

ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no prazo indicado, e ainda, e ainda, pela

ausência de manifestação.

 

    No dia 20/05/2019, às 10:54:15 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP, no lote (24) - ASPIRADOR

MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg,

não elétrico e sem bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de

pistola, contendo um gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente

de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01

tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega.

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP,

deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior

ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço

de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema

no prazo indicado, e ainda, e ainda, pela ausência de manifestação.

 

    No dia 27/05/2019, às 10:17:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (17) -

CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA - Desfibrilador portátil em corpo único para

suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação nos modos: manual, semi

automático - DEA (desfibrilação externa automática) através das etapas 1, 2 e 3 indicadas

no equipamento, possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo

transcutâneo. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega definitiva. O

equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de

entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o período de

garantia; registro na ANVISA; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o

período da garantia. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS
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ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa BH LABORATORIOS

LTDA - EPP, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado

está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do

Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação

no Sistema no prazo indicado, e ainda, e ainda, pela ausência de manifestação.

 

    No dia 27/05/2019, às 10:18:36 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (20) -

Biombo hospitalar 1,70 x 1,20 � em aço inox, biombo construído em tubos redondos, pés

providos de 4 rodas giratórias, bandeira com movimento de 360 por meio de anéis giratórios

de aço, cortinado brim, medidas aproximas 1,70 de altura x 1,20 de Largura total. Garantia

mínima de 01 ano após entrega. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA � ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2.,

III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como

valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência),

e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no prazo indicado, e ainda, e ainda, pela

manifestação no Sstema, relatando o que segue: �Prezada infelizemnte nao temos condicoes

de atender ao valor estimado. Prezada, nao conseguimos atender ao valor estimado.

 

    No dia 27/05/2019, às 10:19:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (24) - ASPIRADOR

MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só mão, produz vácuo mínimo 550 mmHg,

não elétrico e sem bateria. É confeccionado em plástico rígido moldado no formato de

pistola, contendo um gatilho para bombeamento de secreção, acompanhado de recipiente

de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01

tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA, validade mínima de 01 ano após a entrega.

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa BH LABORATORIOS LTDA -

EPP, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está

superior ao Atestado pela Administração como valor máximo pago, conforme Anexo do

Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação

no Sistema no prazo indicado, e ainda, e ainda, pela ausência de manifestação.

 

    No dia 28/05/2019, às 17:18:05 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (22) - BEBEDOURO Bebedouro de

coluna na cor branca, para garrafão de 20 litros, 110v, água natural e gelada. Sistema

eletrônico de refrigeração, refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e

menor consumo de energia. Material gabinete com peças frontais em plástico injetado e

laterais de aço, potência 97 watts. Recursos níveis de temperatura da água gelada

termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C, torneira com fluxo continuo e

controlado, bandeja de agua removível, alças laterais facilitam a movimentação, capacidade
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reservatório água gelada 1,8 litros, suporta galões de até 20 litros, altura máxima dos copos

17,5cm. Silencioso gás refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de

ozônio, alimentação 110volts, peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas: produto

(LxAxP) 31,3x100,5x31,5cm, dimensões da embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. Modelo

referência: EGC35B. Garantia de no mínimo 12 meses. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico/Inabilito a Empresa BRASIDAS EIRELI, com fundamento nos itens 8.4, letra �b�

do Edital, por encontrar-se com IMPEDIMENTOS DE LICITAR, nos termos da Lei n.

8.666/93, art. 87, inc. III, registrado no SICAF, conforme Instrumento Convocatório não

podendo participar desta licitação.

 

    No dia 31/05/2019, às 12:18:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS

LTD, no lote (24) - ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL pode ser utilizado com uma só mão,

produz vácuo mínimo 550 mmHg, não elétrico e sem bateria. É confeccionado em plástico

rígido moldado no formato de pistola, contendo um gatilho para bombeamento de secreção,

acompanhado de recipiente de 300ml e 03 cânulas semi-rigidas de silicone, moldáveis,

sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil e 01 naso, Registro na ANVISA, validade

mínima de 01 ano após a entrega. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

Empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, deste LOTE,

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

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

Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação no Sistema no

prazo indicado, e ainda, e ainda, pela ausência de manifestação.

 

    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

 

NAIARA FERREIRA LIMA

Membro Equipe Apoio
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GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
19.338.456/0001-94 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

05.028.965/0001-06 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

31.230.522/0001-03 ANA CAROLINA A DE A RUELLA

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI

23.049.533/0001-63 CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME

06.127.890/0001-83 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

06.019.610/0001-13 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

29.127.216/0001-02 GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

07.590.023/0001-42 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD

63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

11.507.711/0001-73 KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME

31.499.939/0001-76 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

32.426.901/0001-36 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

01.405.834/0001-40 MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP

17.970.151/0001-75 NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA

28.278.264/0001-20 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

11.388.997/0001-15 STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

13.411.336/0001-99 VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

08.335.448/0001-78 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
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