
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: 08.00020/2019)

 

     às 10:03:09 horas do dia 09/07/2019 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: 08.00020/2019 -

2019/079/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

(IMPRESSORA GRÁFICA VIDEO PRINTER), visando atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA, conforme especificações definidas nos Anexos I e

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

da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e branco especificamente para uso com

equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de ultrassom, com alta qualidade nas

impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em aproximadamente 1,9 segundos,

conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e branco especificamente para uso com

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/07/2019 16:16:44:280 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 46.920,00

08/07/2019 15:45:45:158 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 130.000,00

08/07/2019 22:43:20:813 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 100.000,00

08/07/2019 09:51:18:933 R & C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - EPP  R$ 36.185,00
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equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de ultrassom, com alta qualidade nas

impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em aproximadamente 1,9 segundos,

conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa.

 

    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 09/07/2019, às 10:46:51 horas, no lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e

branco especificamente para uso com equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de

ultrassom, com alta qualidade nas impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em

aproximadamente 1,9 segundos, conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/08/2019, às 15:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/08/2019, às 15:32:28 horas, no lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e

branco especificamente para uso com equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de

ultrassom, com alta qualidade nas impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em

aproximadamente 1,9 segundos, conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2019 10:20:32:967 R & C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - EPP  R$ 34.459,00

09/07/2019 10:43:44:350 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 46.689,99

09/07/2019 10:43:37:022 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 46.690,00

05/07/2019 16:16:44:280 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
MEDICO HOSP  R$ 46.920,00
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mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa. -  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. 079/2019; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que

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

Declaramos a empresa R & C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - EPP, vencedora do

certame. No dia 16/08/2019, às 11:21:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 11:21:37 horas, no lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e

branco especificamente para uso com equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de

ultrassom, com alta qualidade nas impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em

aproximadamente 1,9 segundos, conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa. -  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 e 8.1;Que os Pareceres Técnicos e Parecer

Contábil consideraram a proposta, objeto 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 16/08/2019, às 11:22:40 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 11:22:40 horas, no lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e

branco especificamente para uso com equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de

ultrassom, com alta qualidade nas impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em

aproximadamente 1,9 segundos, conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que ainda tem 01 hora de
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prazo recursal, retorno os autos para garantir o direito aos licitantes interessados em

recorrer. No dia 16/08/2019, às 11:23:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 11:23:50 horas, no lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e

branco especificamente para uso com equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de

ultrassom, com alta qualidade nas impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em

aproximadamente 1,9 segundos, conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa. -  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. 079/2019; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.3; Que o

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

análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a empresa R & C

PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - EPP, vencedora do certame. No dia 16/08/2019, às

12:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2019, às 12:16:20 horas, no lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e

branco especificamente para uso com equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de

ultrassom, com alta qualidade nas impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em

aproximadamente 1,9 segundos, conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa. -  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 e 8.1;Que os Pareceres Técnicos e Parecer

Contábil consideraram a proposta, objeto 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 16/08/2019, às 12:16:20 horas, no lote (1) - Impressora gráfica de vídeo preto e

branco especificamente para uso com equipamentos de diagnóstico médico, sistemas de
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ultrassom, com alta qualidade nas impressões semelhantes a uma foto e são exibidas em

aproximadamente 1,9 segundos, conexões digital e analógica, mínimo de 8 bits e 325DPI,

Método de impressão térmica. Área de resolução digital de 320x100mm ou superior. STD

NTSC de 94x73mm ou sperior. Velocidade de impressão: máximo 3,5 seg/imagem (standard

mode), máximo 2 seg/imagem (modo eco, alta velocidade ou equivalente). Interface Hi-

Speed USB (USB 2.0). Entrada de vídeo BNC type (x1). NTSC ou PAL video composto.

Saída de vídeo: BNC type (x1). Saída de áudio: Stéreo mini jack (x1). Requisitos de energia:

Ac 100v à 240v, 50/60Hz. Possuir registro na Avisa. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R & C PRODUTOS PARA A SAUDE

LTDA. - EPP com o valor R$ 34.459,00.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

NAIARA FERREIRA LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

23.401.205/0001-84 R & C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - EPP

63.777.940/0001-01 TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP
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