
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: 08.00042/2019)

 

     às 10:38:52 horas do dia 29/07/2019 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: 08.00042/2019 -

2019/093/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,

CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E APARELHOS DE AR

CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, 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) - AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS INVERTER, com as seguintes

características mínimas: - gabinete confeccionado em plástico resistente - capacidade:

18.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter (gás ecológico) - ciclo reverso (

quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate a bactérias, fungos e ácaros) -

funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que possua a etiqueta nacional de

conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da portaria inmetro n° 07,

de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade � rac do produto e

trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem: 220v; - garantia de 12 meses.

assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação por conta da contratada (mão

de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento

de água até o nível do solo).

Lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS INVERTER, com as seguintes

características mínimas: - gabinete confeccionado em plástico resistente - capacidade:

60.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter (gás ecológico) - ciclo reverso (

quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate a bactérias, fungos e ácaros) -

funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que possua a etiqueta nacional de

conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da portaria inmetro n° 07,

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/07/2019 09:13:22:187 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 13.000,00
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de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade � rac do produto e

trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem: 220v; - garantia de 12 meses.

assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação por conta da contratada (mão

de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento

de água até o nível do solo).

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com

aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser

em lonita ou vinil com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm

aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo.

Lote (4) - CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx.

7,5kg) com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em

modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala

selecionável por teclas no painel frontal. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica

embutida. O equipamento deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto

de pás de desfibrilação externas adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um

cabo de paciente de ECG 3 vias � um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para

marca-passo � um cabo de alimentação � um manual de operação. Documento exigido: -

Catálogo original do equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e

treinamento operacional inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a

partir da entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS

ANEXOS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 16:06:45:917 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 7.397,00

29/07/2019 07:12:22:738 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

29/07/2019 09:26:51:833 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 30.000,00

26/07/2019 18:13:38:069 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 65.000,00

25/07/2019 18:43:43:807 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 92.500,00

26/07/2019 18:29:34:224 ANDREIA LORENZI - ME  R$ 13.000,00

27/07/2019 13:19:34:081 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 8.372,00

29/07/2019 08:44:03:789 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/07/2019 18:25:46:377 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 90.110,00

26/07/2019 12:20:21:416 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 90.000,00

26/07/2019 14:40:01:302 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 120.000,00

27/07/2019 12:14:35:977 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 250.000,00

28/07/2019 15:21:05:488 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 120.000,00

27/07/2019 12:11:08:164 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

26/07/2019 18:13:38:069 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 300.000,00

11/10/2019 Página 2 de 31



Lote (5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que permita a transferência de pacientes infantis

até adultos com obesidade mórbida; Possuir estrutura que permita carga segura de

pacientes superior a 230Kg; Possuir suporte de soro confeccionado em aço inox ou material

superior AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques� em tubos de aço-carbono, revestido de

borracha pvc ou material superior, em volta de toda a maca; Possuir estrutura em tubos de

aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho

entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir assistência técnica em Porto Velho.

Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.DEMAIS DE

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS.

Lote (6) - MESA GINECOLÓGICA em aço inox contendo: Estrutura em tubo redondo de aço

carbono pintado com tinta epóxi; Leito em chapa de aço inox dividido em 03 (três) seções:

assento, peseira e encosto que em conjunto realizam movimento de Trendelemburg através

de cremalheiras; Gaveta para escoamento de líquido em aço inox; Haste em aço inoxidável

com par de porta-coxas fabricados em alumínio fundido revestida de estofado com

superfície em material lavável; Pés com ponteiras de borracha; Prateleira porta balde em

chapa de aço inox; Capacidade máxima de carga para obesidade mórbida 181 a 400 kg.

Garantia mínima de 01 ano após entrega, assistência técnica em Porto Velho, Registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS.

Lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico

de pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Relação mínima de acessórios

inclusos por equipamento: 03 (três) sensores reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo

02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal; 03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de

dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e 01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras;

Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex, sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma)

neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento mínimo total do conjunto de 2

27/07/2019 13:19:34:081 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 134.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/07/2019 09:26:51:833 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 10.000,00

26/07/2019 18:13:38:069 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 20.000,00

26/07/2019 18:29:34:224 ANDREIA LORENZI - ME  R$ 7.000,00

27/07/2019 13:19:34:081 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 5.600,00

29/07/2019 08:44:03:789 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 8.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/07/2019 07:14:04:027 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 30.000,00

29/07/2019 09:29:12:439 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 50.000,00

26/07/2019 18:14:56:525 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 40.000,00

26/07/2019 18:29:58:443 ANDREIA LORENZI - ME  R$ 12.000,00

27/07/2019 13:20:19:094 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 18.864,00
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metros. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo. A

contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir assistência em Porto

Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após

entrega.DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS.

Lote (8) - BANQUETA PARA PARTO VERTICAL -  banqueta auxiliar do parto humanizado; -

fabricada com fibra de vidro de alta resistência; - capacidade de suportar no mínimo 120 kg;

- design que maximize o conforto e a estabilidade; - aberto na frente para visualização total

do parto; - sem emendas ou frestas para facilitar limpeza; - acompanha bacia de alumínio

para coleta de líquidos e placenta; - assistência técnica permanente; - garantia de no mínimo

12 meses contra defeitos de fabricação. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTO VELHO/RO,

REGISTRO NA  ANVISA.

Lote (9) - VENTILADOR PULMONAR  Microprocessado, para uso desde pacientes infantis

de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes

internas do equipamento. 01 kit de nebulização; 01 Conjunto de mangueiras para conexão

de rosca aos gases medicinais, sendo cada uma com no mínimo 3 metros de extensão; 03

Conjuntos de Bateria Recarregável; Demais acessórios necessários para o completo

funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir

assistência técnica em Porto Velho/RO, registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a

partir da entrega, montagem no local de uso e treinamento da equipe para operar o aparelho

a cargo da contatada. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS

ANEXOS.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS INVERTER, com as seguintes

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2019 15:40:36:935 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP  R$ 145.260,00

26/07/2019 17:42:43:155 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 147.920,00

27/07/2019 12:09:44:365 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

26/07/2019 18:14:56:525 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2019 18:14:56:525 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2019 08:22:34:361 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.  R$ 89.600,00

28/07/2019 15:22:20:703 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 167.200,00

29/07/2019 08:24:40:964 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.  R$ 125.000,00

26/07/2019 18:14:56:525 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 500.000,00
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características mínimas: - gabinete confeccionado em plástico resistente - capacidade:

18.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter (gás ecológico) - ciclo reverso (

quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate a bactérias, fungos e ácaros) -

funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que possua a etiqueta nacional de

conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da portaria inmetro n° 07,

de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade � rac do produto e

trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem: 220v; - garantia de 12 meses.

assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação por conta da contratada (mão

de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento

de água até o nível do solo).

Lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS INVERTER, com as seguintes

características mínimas: - gabinete confeccionado em plástico resistente - capacidade:

60.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter (gás ecológico) - ciclo reverso (

quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate a bactérias, fungos e ácaros) -

funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que possua a etiqueta nacional de

conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da portaria inmetro n° 07,

de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade � rac do produto e

trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem: 220v; - garantia de 12 meses.

assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação por conta da contratada (mão

de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento

de água até o nível do solo).

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com

aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser

em lonita ou vinil com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm

aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/07/2019 09:13:22:187 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 13.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/07/2019 10:48:58:933 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 6.071,00

29/07/2019 10:54:20:043 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 7.325,50

29/07/2019 10:57:02:374 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 10.490,00

29/07/2019 08:44:03:789 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.500,00

29/07/2019 10:52:04:366 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 12.990,00

29/07/2019 10:49:45:836 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 12.998,25

26/07/2019 18:29:34:224 ANDREIA LORENZI - ME  R$ 13.000,00

26/07/2019 18:13:38:069 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 65.000,00
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Lote (4) - CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx.

7,5kg) com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em

modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala

selecionável por teclas no painel frontal. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica

embutida. O equipamento deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto

de pás de desfibrilação externas adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um

cabo de paciente de ECG 3 vias � um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para

marca-passo � um cabo de alimentação � um manual de operação. Documento exigido: -

Catálogo original do equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e

treinamento operacional inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a

partir da entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS

ANEXOS.

Lote (5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que permita a transferência de pacientes infantis

até adultos com obesidade mórbida; Possuir estrutura que permita carga segura de

pacientes superior a 230Kg; Possuir suporte de soro confeccionado em aço inox ou material

superior AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques� em tubos de aço-carbono, revestido de

borracha pvc ou material superior, em volta de toda a maca; Possuir estrutura em tubos de

aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho

entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir assistência técnica em Porto Velho.

Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.DEMAIS DE

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS.

Lote (6) - MESA GINECOLÓGICA em aço inox contendo: Estrutura em tubo redondo de aço

carbono pintado com tinta epóxi; Leito em chapa de aço inox dividido em 03 (três) seções:

assento, peseira e encosto que em conjunto realizam movimento de Trendelemburg através

Data-Hora Fornecedor Lance

29/07/2019 11:05:21:762 BH LABORATORIOS LTDA - EPP  R$ 85.490,00

29/07/2019 11:01:40:069 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 85.499,00

26/07/2019 12:20:21:416 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 90.000,00

29/07/2019 11:02:05:897 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 97.414,00

29/07/2019 11:01:44:224 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 97.421,00

29/07/2019 11:01:10:870 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 97.440,00

28/07/2019 15:21:05:488 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 120.000,00

26/07/2019 18:13:38:069 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2019 13:19:34:081 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 5.600,00

26/07/2019 18:29:34:224 ANDREIA LORENZI - ME  R$ 7.000,00

29/07/2019 11:13:03:164 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/07/2019 08:44:03:789 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 8.600,00

26/07/2019 18:13:38:069 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 20.000,00
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de cremalheiras; Gaveta para escoamento de líquido em aço inox; Haste em aço inoxidável

com par de porta-coxas fabricados em alumínio fundido revestida de estofado com

superfície em material lavável; Pés com ponteiras de borracha; Prateleira porta balde em

chapa de aço inox; Capacidade máxima de carga para obesidade mórbida 181 a 400 kg.

Garantia mínima de 01 ano após entrega, assistência técnica em Porto Velho, Registro na

ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS.

Lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico

de pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Relação mínima de acessórios

inclusos por equipamento: 03 (três) sensores reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo

02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal; 03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de

dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e 01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras;

Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex, sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma)

neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento mínimo total do conjunto de 2

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

contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir assistência em Porto

Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após

entrega.DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS.

Lote (8) - BANQUETA PARA PARTO VERTICAL -  banqueta auxiliar do parto humanizado; -

fabricada com fibra de vidro de alta resistência; - capacidade de suportar no mínimo 120 kg;

- design que maximize o conforto e a estabilidade; - aberto na frente para visualização total

do parto; - sem emendas ou frestas para facilitar limpeza; - acompanha bacia de alumínio

para coleta de líquidos e placenta; - assistência técnica permanente; - garantia de no mínimo

12 meses contra defeitos de fabricação. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTO VELHO/RO,

REGISTRO NA  ANVISA.

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2019 18:29:58:443 ANDREIA LORENZI - ME  R$ 12.000,00

29/07/2019 11:16:51:330 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 16.505,00

29/07/2019 11:09:37:421 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 16.506,00

29/07/2019 11:06:11:371 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 28.888,88

26/07/2019 18:14:56:525 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/07/2019 11:36:29:446 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 144.874,44

29/07/2019 11:36:28:964 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP  R$ 144.910,00

26/07/2019 17:42:43:155 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 147.920,00

26/07/2019 18:14:56:525 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2019 18:14:56:525 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 18.000,00
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Lote (9) - VENTILADOR PULMONAR  Microprocessado, para uso desde pacientes infantis

de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes

internas do equipamento. 01 kit de nebulização; 01 Conjunto de mangueiras para conexão

de rosca aos gases medicinais, sendo cada uma com no mínimo 3 metros de extensão; 03

Conjuntos de Bateria Recarregável; Demais acessórios necessários para o completo

funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir

assistência técnica em Porto Velho/RO, registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a

partir da entrega, montagem no local de uso e treinamento da equipe para operar o aparelho

a cargo da contatada. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS

ANEXOS.

 

    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 29/07/2019, às 10:49:44 horas, no lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT 18000

BTUS INVERTER, com as seguintes características mínimas: - gabinete confeccionado em

plástico resistente - capacidade: 18.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter

(gás ecológico) - ciclo reverso ( quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate

a bactérias, fungos e ácaros) - funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que

possua a etiqueta nacional de conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos

termos da portaria inmetro n° 07, de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da

conformidade � rac do produto e trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem:

220v; - garantia de 12 meses. assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação

por conta da contratada (mão de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos)

e presilhas para escoamento de água até o nível do solo). -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 30/08/2019, às 15:23:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/08/2019, às 15:23:53 horas, no lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT 18000

BTUS INVERTER, com as seguintes características mínimas: - gabinete confeccionado em

plástico resistente - capacidade: 18.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter

(gás ecológico) - ciclo reverso ( quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2019 08:22:34:361 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.  R$ 89.600,00

29/07/2019 08:24:40:964 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.  R$ 125.000,00

28/07/2019 15:22:20:703 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP  R$ 167.200,00

26/07/2019 18:14:56:525 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 500.000,00
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a bactérias, fungos e ácaros) - funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que

possua a etiqueta nacional de conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos

termos da portaria inmetro n° 07, de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da

conformidade � rac do produto e trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem:

220v; - garantia de 12 meses. assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação

por conta da contratada (mão de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos)

e presilhas para escoamento de água até o nível do solo). -  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. 093/2019; Considerando o preenchimento das

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

item 6.3 e 8.1; Que o Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a

empresa apta; Declaramos a empresa OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP, vencedora do

certame. No dia 11/10/2019, às 15:45:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 15:45:47 horas, no lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT 18000

BTUS INVERTER, com as seguintes características mínimas: - gabinete confeccionado em

plástico resistente - capacidade: 18.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter

(gás ecológico) - ciclo reverso ( quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate

a bactérias, fungos e ácaros) - funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que

possua a etiqueta nacional de conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos

termos da portaria inmetro n° 07, de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da

conformidade � rac do produto e trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem:

220v; - garantia de 12 meses. assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação

por conta da contratada (mão de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos)

e presilhas para escoamento de água até o nível do solo). -  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 11/10/2019, às 15:45:47 horas, no lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT 18000

BTUS INVERTER, com as seguintes características mínimas: - gabinete confeccionado em

plástico resistente - capacidade: 18.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter

(gás ecológico) - ciclo reverso ( quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate

a bactérias, fungos e ácaros) - funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que

possua a etiqueta nacional de conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos

termos da portaria inmetro n° 07, de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da

conformidade � rac do produto e trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem:
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220v; - garantia de 12 meses. assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação

por conta da contratada (mão de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos)

e presilhas para escoamento de água até o nível do solo). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP com o

valor R$ 13.000,00.

 

    No lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS INVERTER, com as seguintes

características mínimas: - gabinete confeccionado em plástico resistente - capacidade:

60.000 btu's; - compressor rotativo; - tecnologia inverter (gás ecológico) - ciclo reverso (

quente e frio ); - filtro lavável e com a função hepa (combate a bactérias, fungos e ácaros) -

funções: swing e desumidificadora; - controle remoto; - que possua a etiqueta nacional de

conservação de energia � ence, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da portaria inmetro n° 07,

de 04/01/2011, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade � rac do produto e

trata da etiquetagem compulsória; - cor branca; - voltagem: 220v; - garantia de 12 meses.

assistência técnica em porto velho, aquisição com instalação por conta da contratada (mão

de obra qualificada e material � suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento

de água até o nível do solo). - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 29/07/2019, às 11:22:53 horas, no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO

HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho

triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas,

antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios;

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 12/08/2019, às 10:39:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2019, às 10:39:57 horas, no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO

HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho

triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas,

antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios;

Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento

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

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

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP. No dia 30/08/2019, às 15:36:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/08/2019, às 15:36:33 horas, no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO

HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho

triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas,

antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios;
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Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento

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

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

QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI. No dia 03/09/2019, às 10:14:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2019, às 10:14:55 horas, no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO

HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho

triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas,

antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios;

Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento

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

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

FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. No dia 05/09/2019, às 12:44:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2019, às 12:44:10 horas, no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO

HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho

triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas,

antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios;

Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento

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

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

SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 13/09/2019, às 12:23:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 12:23:28 horas, no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO

HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho

triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas,

antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios;

Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento

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

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

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 17/09/2019, às 10:00:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2019, às 10:00:56 horas, no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO

HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho

triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas,

antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios;
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Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento

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

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

COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI. No dia 03/10/2019, às 12:19:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2019, às 12:19:01 horas, no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO

HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho

triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas,

antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios;

Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento

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

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

LORENZI - ME. No dia 09/10/2019, às 16:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox

com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo

ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60

cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 29/07/2019, às 11:07:02 horas, no lote (4) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg) com tecnologia de onda

bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e

não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal.

Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida. O equipamento deve vir

acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto de pás de desfibrilação externas

adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um cabo de paciente de ECG 3 vias �

um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para marca-passo � um cabo de

alimentação � um manual de operação. Documento exigido: - Catálogo original do

equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e treinamento operacional

inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega. DEMAIS

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 30/08/2019, às 15:26:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/08/2019, às 15:26:37 horas, no lote (4) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg) com tecnologia de onda

bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e
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não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal.

Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida. O equipamento deve vir

acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto de pás de desfibrilação externas

adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um cabo de paciente de ECG 3 vias �

um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para marca-passo � um cabo de

alimentação � um manual de operação. Documento exigido: - Catálogo original do

equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e treinamento operacional

inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da 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. 043/2019; Considerando o preenchimento das

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

item 6.3 e 8.1; Que o Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a

empresa apta; Declaramos a empresa BH LABORATORIOS LTDA ? EPP, vencedora do

certame. No dia 17/09/2019, às 10:04:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2019, às 10:04:43 horas, no lote (4) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg) com tecnologia de onda

bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e

não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal.

Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida. O equipamento deve vir

acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto de pás de desfibrilação externas

adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um cabo de paciente de ECG 3 vias �

um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para marca-passo � um cabo de

alimentação � um manual de operação. Documento exigido: - Catálogo original do

equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e treinamento operacional

inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da 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: BH LABORATORIOS LTDA - EPP. No dia

09/10/2019, às 16:05:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 16:05:46 horas, no lote (4) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg) com tecnologia de onda

bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e

não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal.

Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida. O equipamento deve vir

acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto de pás de desfibrilação externas

adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um cabo de paciente de ECG 3 vias �

um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para marca-passo � um cabo de
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alimentação � um manual de operação. Documento exigido: - Catálogo original do

equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e treinamento operacional

inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da 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. 093/2019; Considerando o preenchimento das

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

item 6.3 e 8.1; Que o Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a

empresa apta; Declaramos a empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR

LTDA, vencedora do certame. No dia 11/10/2019, às 15:46:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 15:46:24 horas, no lote (4) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg) com tecnologia de onda

bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e

não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal.

Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida. O equipamento deve vir

acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto de pás de desfibrilação externas

adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um cabo de paciente de ECG 3 vias �

um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para marca-passo � um cabo de

alimentação � um manual de operação. Documento exigido: - Catálogo original do

equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e treinamento operacional

inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da 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 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 11/10/2019, às 15:46:24 horas, no lote (4) - CARDIOVERSOR COM

MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg) com tecnologia de onda

bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e

não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal.

Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida. O equipamento deve vir

acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto de pás de desfibrilação externas

adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um cabo de paciente de ECG 3 vias �

um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para marca-passo � um cabo de

alimentação � um manual de operação. Documento exigido: - Catálogo original do
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equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e treinamento operacional

inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da 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 INSTRAMED INDUSTRIA

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 85.348,98.

 

    No dia 29/07/2019, às 11:17:43 horas, no lote (5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que

permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; Possuir

estrutura que permita carga segura de pacientes superior a 230Kg; Possuir suporte de soro

confeccionado em aço inox ou material superior AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques�

em tubos de aço-carbono, revestido de borracha pvc ou material superior, em volta de toda

a maca; Possuir estrutura em tubos de aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de

alta resistência, com rodas de tamanho entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir

assistência técnica em Porto Velho. Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12

meses a partir da entrega.DEMAIS DE DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e

SEUS ANEXOS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/07/2019, às

12:32:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/07/2019, às 12:32:12 horas, no lote (5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que

permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; Possuir

estrutura que permita carga segura de pacientes superior a 230Kg; Possuir suporte de soro

confeccionado em aço inox ou material superior AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques�

em tubos de aço-carbono, revestido de borracha pvc ou material superior, em volta de toda

a maca; Possuir estrutura em tubos de aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de

alta resistência, com rodas de tamanho entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir

assistência técnica em Porto Velho. Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12

meses a partir da entrega.DEMAIS DE 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:

QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI. No dia 01/08/2019, às 15:50:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2019, às 15:50:41 horas, no lote (5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que

permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; Possuir

estrutura que permita carga segura de pacientes superior a 230Kg; Possuir suporte de soro

confeccionado em aço inox ou material superior AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques�

em tubos de aço-carbono, revestido de borracha pvc ou material superior, em volta de toda

a maca; Possuir estrutura em tubos de aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de

alta resistência, com rodas de tamanho entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir

assistência técnica em Porto Velho. Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12
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meses a partir da entrega.DEMAIS DE 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:

ANDREIA LORENZI - ME. No dia 12/08/2019, às 10:41:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/08/2019, às 10:41:09 horas, no lote (5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que

permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; Possuir

estrutura que permita carga segura de pacientes superior a 230Kg; Possuir suporte de soro

confeccionado em aço inox ou material superior AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques�

em tubos de aço-carbono, revestido de borracha pvc ou material superior, em volta de toda

a maca; Possuir estrutura em tubos de aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de

alta resistência, com rodas de tamanho entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir

assistência técnica em Porto Velho. Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12

meses a partir da entrega.DEMAIS DE 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: TECK

FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. No dia 15/08/2019, às 12:01:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/08/2019, às 12:01:21 horas, no lote (5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que

permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; Possuir

estrutura que permita carga segura de pacientes superior a 230Kg; Possuir suporte de soro

confeccionado em aço inox ou material superior AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques�

em tubos de aço-carbono, revestido de borracha pvc ou material superior, em volta de toda

a maca; Possuir estrutura em tubos de aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de

alta resistência, com rodas de tamanho entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir

assistência técnica em Porto Velho. Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12

meses a partir da entrega.DEMAIS DE 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:

SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 23/08/2019, às 16:01:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que permita a transferência de pacientes

infantis até adultos com obesidade mórbida; Possuir estrutura que permita carga segura de

pacientes superior a 230Kg; Possuir suporte de soro confeccionado em aço inox ou material

superior AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques� em tubos de aço-carbono, revestido de

borracha pvc ou material superior, em volta de toda a maca; Possuir estrutura em tubos de

aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho

11/10/2019 Página 16 de 31



entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir assistência técnica em Porto Velho.

Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.DEMAIS DE

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 29/07/2019, às 11:32:08 horas, no lote (6) - MESA GINECOLÓGICA em aço inox

contendo: Estrutura em tubo redondo de aço carbono pintado com tinta epóxi; Leito em

chapa de aço inox dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto que em conjunto

realizam movimento de Trendelemburg através de cremalheiras; Gaveta para escoamento

de líquido em aço inox; Haste em aço inoxidável com par de porta-coxas fabricados em

alumínio fundido revestida de estofado com superfície em material lavável; Pés com

ponteiras de borracha; Prateleira porta balde em chapa de aço inox; Capacidade máxima de

carga para obesidade mórbida 181 a 400 kg. Garantia mínima de 01 ano após entrega,

assistência técnica em Porto Velho, Registro na ANVISA. 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 09/10/2019, às 16:06:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 16:06:16 horas, no lote (6) - MESA GINECOLÓGICA em aço inox

contendo: Estrutura em tubo redondo de aço carbono pintado com tinta epóxi; Leito em

chapa de aço inox dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto que em conjunto

realizam movimento de Trendelemburg através de cremalheiras; Gaveta para escoamento

de líquido em aço inox; Haste em aço inoxidável com par de porta-coxas fabricados em

alumínio fundido revestida de estofado com superfície em material lavável; Pés com

ponteiras de borracha; Prateleira porta balde em chapa de aço inox; Capacidade máxima de

carga para obesidade mórbida 181 a 400 kg. Garantia mínima de 01 ano após entrega,

assistência técnica em Porto Velho, Registro na ANVISA. 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. 093/2019; Considerando o

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

conformidade com o item 6.3 e 8.1; Que o Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e a empresa apta; Declaramos a empresa ANDREIA LORENZI ?

ME, vencedora do certame. No dia 11/10/2019, às 15:47:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 15:47:05 horas, no lote (6) - MESA GINECOLÓGICA em aço inox

contendo: Estrutura em tubo redondo de aço carbono pintado com tinta epóxi; Leito em

chapa de aço inox dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto que em conjunto

realizam movimento de Trendelemburg através de cremalheiras; Gaveta para escoamento
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de líquido em aço inox; Haste em aço inoxidável com par de porta-coxas fabricados em

alumínio fundido revestida de estofado com superfície em material lavável; Pés com

ponteiras de borracha; Prateleira porta balde em chapa de aço inox; Capacidade máxima de

carga para obesidade mórbida 181 a 400 kg. Garantia mínima de 01 ano após entrega,

assistência técnica em Porto Velho, Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano 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 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 11/10/2019, às 15:47:05 horas, no lote (6) - MESA GINECOLÓGICA em aço inox

contendo: Estrutura em tubo redondo de aço carbono pintado com tinta epóxi; Leito em

chapa de aço inox dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto que em conjunto

realizam movimento de Trendelemburg através de cremalheiras; Gaveta para escoamento

de líquido em aço inox; Haste em aço inoxidável com par de porta-coxas fabricados em

alumínio fundido revestida de estofado com superfície em material lavável; Pés com

ponteiras de borracha; Prateleira porta balde em chapa de aço inox; Capacidade máxima de

carga para obesidade mórbida 181 a 400 kg. Garantia mínima de 01 ano após entrega,

assistência técnica em Porto Velho, Registro na ANVISA. 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

ANDREIA LORENZI - ME com o valor R$ 11.583,56.

 

    No dia 29/07/2019, às 11:39:15 horas, no lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE

SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediátrico e

neonatais. Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 03 (três) sensores

reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo 02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal;

03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e

01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras; Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex,

sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma) neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento

mínimo total do conjunto de 2 metros. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de

recebimento definitivo. A contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir

assistência em Porto Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. 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 01/08/2019, às 15:56:30

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 01/08/2019, às 15:56:30 horas, no lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE

SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediátrico e

neonatais. Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 03 (três) sensores

reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo 02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal;

03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e

01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras; Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex,

sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma) neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento

mínimo total do conjunto de 2 metros. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de

recebimento definitivo. A contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir

assistência em Porto Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. 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: MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 12/08/2019, às 10:42:24 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2019, às 10:42:24 horas, no lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE

SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediátrico e

neonatais. Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 03 (três) sensores

reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo 02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal;

03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e

01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras; Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex,

sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma) neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento

mínimo total do conjunto de 2 metros. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de

recebimento definitivo. A contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir

assistência em Porto Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. 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: AURION

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP. No dia 15/08/2019, às 12:03:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/08/2019, às 12:03:01 horas, no lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE

SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediátrico e

neonatais. Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 03 (três) sensores

reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo 02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal;

03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e

01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras; Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex,

sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma) neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento

mínimo total do conjunto de 2 metros. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de
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recebimento definitivo. A contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir

assistência em Porto Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. 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:

ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 23/08/2019, às

16:01:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: Monitor

Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Relação mínima

de acessórios inclusos por equipamento: 03 (três) sensores reutilizáveis de temperatura com

cabos, sendo 02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal; 03 (três) sensores reutilizáveis de

oximetria de dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e 01 (um) neonatal 03 (três)

braçadeiras; Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex, sendo 02 (duas) adultos e 01

(uma) neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento mínimo total do conjunto de 2

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

contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir assistência em Porto

Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após

entrega.DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/07/2019, às 11:39:20 horas, no lote (8) - BANQUETA PARA PARTO VERTICAL

-  banqueta auxiliar do parto humanizado; - fabricada com fibra de vidro de alta resistência; -

capacidade de suportar no mínimo 120 kg; - design que maximize o conforto e a

estabilidade; - aberto na frente para visualização total do parto; - sem emendas ou frestas

para facilitar limpeza; - acompanha bacia de alumínio para coleta de líquidos e placenta; -

assistência técnica permanente; - garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de

fabricação. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTO VELHO/RO, REGISTRO NA  ANVISA. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/08/2019, às 15:58:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - BANQUETA PARA PARTO VERTICAL -  banqueta auxiliar do parto

humanizado; - fabricada com fibra de vidro de alta resistência; - capacidade de suportar no

mínimo 120 kg; - design que maximize o conforto e a estabilidade; - aberto na frente para

visualização total do parto; - sem emendas ou frestas para facilitar limpeza; - acompanha

bacia de alumínio para coleta de líquidos e placenta; - assistência técnica permanente; -

garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

EM PORTO VELHO/RO, REGISTRO NA  ANVISA. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.
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    No dia 29/07/2019, às 11:43:52 horas, no lote (9) - VENTILADOR PULMONAR

Microprocessado, para uso desde pacientes infantis de baixo peso até adultos com

obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento. 01 kit

de nebulização; 01 Conjunto de mangueiras para conexão de rosca aos gases medicinais,

sendo cada uma com no mínimo 3 metros de extensão; 03 Conjuntos de Bateria

Recarregável; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do

equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir assistência técnica em Porto

Velho/RO, registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, montagem

no local de uso e treinamento da equipe para operar o aparelho a cargo da contatada.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/08/2019, às 15:27:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/08/2019, às 15:27:02 horas, no lote (9) - VENTILADOR PULMONAR

Microprocessado, para uso desde pacientes infantis de baixo peso até adultos com

obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento. 01 kit

de nebulização; 01 Conjunto de mangueiras para conexão de rosca aos gases medicinais,

sendo cada uma com no mínimo 3 metros de extensão; 03 Conjuntos de Bateria

Recarregável; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do

equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir assistência técnica em Porto

Velho/RO, registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, montagem

no local de uso e treinamento da equipe para operar o aparelho a cargo da contatada.

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. 043/2019; Considerando o

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

conformidade com o item 6.3 e 8.1; Que o Pareceres Técnicos e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e a empresa apta; Declaramos a empresa LEISTUNG

EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora do certame. No dia 11/10/2019, às 15:47:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 15:47:35 horas, no lote (9) - VENTILADOR PULMONAR

Microprocessado, para uso desde pacientes infantis de baixo peso até adultos com

obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento. 01 kit

de nebulização; 01 Conjunto de mangueiras para conexão de rosca aos gases medicinais,

sendo cada uma com no mínimo 3 metros de extensão; 03 Conjuntos de Bateria

Recarregável; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do

equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir assistência técnica em Porto

Velho/RO, registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, montagem

no local de uso e treinamento da equipe para operar o aparelho a cargo da contatada.
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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 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 11/10/2019, às 15:47:35 horas, no lote (9) - VENTILADOR PULMONAR

Microprocessado, para uso desde pacientes infantis de baixo peso até adultos com

obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento. 01 kit

de nebulização; 01 Conjunto de mangueiras para conexão de rosca aos gases medicinais,

sendo cada uma com no mínimo 3 metros de extensão; 03 Conjuntos de Bateria

Recarregável; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do

equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir assistência técnica em Porto

Velho/RO, registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, montagem

no local de uso e treinamento da equipe para operar o aparelho a cargo da contatada.

DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. -  pelo critério

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

EQUIPAMENTOS LTDA. com o valor R$ 89.600,00.

 

    No dia 29/07/2019, às 12:32:12 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, no lote (5) - CARRO

MACA SIMPLES: Maca que permita a transferência de pacientes infantis até adultos com

obesidade mórbida; Possuir estrutura que permita carga segura de pacientes superior a

230Kg; Possuir suporte de soro confeccionado em aço inox ou material superior AISI 304; �

Possuir sistema de �para-choques� em tubos de aço-carbono, revestido de borracha pvc ou

material superior, em volta de toda a maca; Possuir estrutura em tubos de aço inox AISI 304

ou superior; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8'' e 10'';

Possuir sistema de freios. Possuir assistência técnica em Porto Velho. Possuir registro na

ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.DEMAIS DE DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, com fundamento  no item

8.2., III do Edital, devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como

valor máximo pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência),

e ainda pela manifestação no e-mail no dia 29/07/2019 às 12:00:25, onde a licitante relatou

o que segue: �Bom dia, infelizmente impossível, está muito abaixo do nosso custo.

 

    No dia 01/08/2019, às 15:50:40 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (5) - CARRO MACA
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SIMPLES: Maca que permita a transferência de pacientes infantis até adultos com

obesidade mórbida; Possuir estrutura que permita carga segura de pacientes superior a

230Kg; Possuir suporte de soro confeccionado em aço inox ou material superior AISI 304; �

Possuir sistema de �para-choques� em tubos de aço-carbono, revestido de borracha pvc ou

material superior, em volta de toda a maca; Possuir estrutura em tubos de aço inox AISI 304

ou superior; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8'' e 10'';

Possuir sistema de freios. Possuir assistência técnica em Porto Velho. Possuir registro na

ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.DEMAIS DE DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa ANDREIA LORENZI - 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 dia 01/08/2019, às 15:56:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (7) -

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico de

pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Relação mínima de acessórios

inclusos por equipamento: 03 (três) sensores reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo

02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal; 03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de

dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e 01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras;

Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex, sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma)

neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento mínimo total do conjunto de 2

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

contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir assistência em Porto

Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após

entrega.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 manifestação no Sistema

no dia 31/07/2019 às 12:04:15 relatando o que segue: �Sr.Pregoeiro depois de insistentes

negociações com o fabricante, infelizmente não conseguimos efetuar a redução para o seu

valor estimado, devido ter altos custos com a compra dos produtos, acessórios, impostos

federais, estaduais e municipais, além de frete, e difal. Atenciosamente.

 

    No dia 01/08/2019, às 15:58:11 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI, no lote (8) - BANQUETA

PARA PARTO VERTICAL -  banqueta auxiliar do parto humanizado; - fabricada com fibra de

vidro de alta resistência; - capacidade de suportar no mínimo 120 kg; - design que maximize
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o conforto e a estabilidade; - aberto na frente para visualização total do parto; - sem

emendas ou frestas para facilitar limpeza; - acompanha bacia de alumínio para coleta de

líquidos e placenta; - assistência técnica permanente; - garantia de no mínimo 12 meses

contra defeitos de fabricação. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTO VELHO/RO,

REGISTRO NA  ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MAIS

ETICA COMERCIAL 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

manifestação no Sistema no dia 29/07/2019 às 14:23:36, relatando o que segue: �Boa tarde!

Infelizmente o valor mínimo proposto pela administração está abaixo do que conseguimos

atender. Conseguimos atender-lhes ao preço de R$ 5.724,00. Caso aceitem, favor nos

comunicar para possamos enviar a documentação. Obrigada!.

 

    No dia 12/08/2019, às 10:39:57 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP, no

lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com

aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser

em lonita ou vinil com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm

aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA � EPP, deste

LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do Edital, considerando o resultado da análise

técnica da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 915 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 item ofertado pela empresa arrematante, não possui

todas as características do objeto descrito pelo setor solicitante, pois: �o Bimbo ofertado

possui estrutura em EPOXI, e não INOX conforme solicitado em edital.� Assim, o produto foi

considerado INAPTO a ser adquirido, ocorrendo a desclassificação deste item.

 

    No dia 12/08/2019, às 10:41:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, no lote (5) -

CARRO MACA SIMPLES: Maca que permita a transferência de pacientes infantis até

adultos com obesidade mórbida; Possuir estrutura que permita carga segura de pacientes

superior a 230Kg; Possuir suporte de soro confeccionado em aço inox ou material superior

AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques� em tubos de aço-carbono, revestido de

borracha pvc ou material superior, em volta de toda a maca; Possuir estrutura em tubos de

aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho

entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir assistência técnica em Porto Velho.

Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.DEMAIS DE

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. O motivo da
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desclassificação foi: Desclassifico a empresa TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS 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 dia 12/08/2019, às 10:42:24 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP, no

lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico de

pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Relação mínima de acessórios

inclusos por equipamento: 03 (três) sensores reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo

02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal; 03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de

dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e 01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras;

Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex, sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma)

neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento mínimo total do conjunto de 2

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

contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir assistência em Porto

Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após

entrega.DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa AURION EQUIPAMENTOS

ELETRONICOS 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 dia 15/08/2019, às 12:01:21 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote

(5) - CARRO MACA SIMPLES: Maca que permita a transferência de pacientes infantis até

adultos com obesidade mórbida; Possuir estrutura que permita carga segura de pacientes

superior a 230Kg; Possuir suporte de soro confeccionado em aço inox ou material superior

AISI 304; � Possuir sistema de �para-choques� em tubos de aço-carbono, revestido de

borracha pvc ou material superior, em volta de toda a maca; Possuir estrutura em tubos de

aço inox AISI 304 ou superior; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho

entre 8'' e 10''; Possuir sistema de freios. Possuir assistência técnica em Porto Velho.

Possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.DEMAIS DE

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa SPECTRUM MEDIC 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.
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    No dia 15/08/2019, às 12:03:01 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -

ME, no lote (7) - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: Monitor

Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Relação mínima

de acessórios inclusos por equipamento: 03 (três) sensores reutilizáveis de temperatura com

cabos, sendo 02 (dois) de pele e 01 (um) esofágico/retal; 03 (três) sensores reutilizáveis de

oximetria de dedo com cabos, sendo 02 (dois) adultos e 01 (um) neonatal 03 (três)

braçadeiras; Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex, sendo 02 (duas) adultos e 01

(uma) neonatal; 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, comprimento mínimo total do conjunto de 2

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

contratada deverá oferecer treinamento na instalação. Possuir assistência em Porto

Velho/RO. Deverá possuir registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após

entrega.DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ALPHAMEDI COMERCIO E

REPRESENTACOES EIRELI - ME, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., III do Edital,

devido o valor ofertado está superior ao Atestado pela Administração como valor máximo

pago, conforme Anexo do Edital (Preço de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela

ausência de manifestação.

 

    No dia 23/08/2019, às 16:01:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI, no lote (5) - CARRO MACA

SIMPLES: Maca que permita a transferência de pacientes infantis até adultos com

obesidade mórbida; Possuir estrutura que permita carga segura de pacientes superior a

230Kg; Possuir suporte de soro confeccionado em aço inox ou material superior AISI 304; �

Possuir sistema de �para-choques� em tubos de aço-carbono, revestido de borracha pvc ou

material superior, em volta de toda a maca; Possuir estrutura em tubos de aço inox AISI 304

ou superior; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8'' e 10'';

Possuir sistema de freios. Possuir assistência técnica em Porto Velho. Possuir registro na

ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.DEMAIS DE DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MAIS ETICA COMERCIAL 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 dia 23/08/2019, às 16:01:52 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI, no lote (7) - MONITOR

MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: Monitor Multiparamétrico de pacientes para uso

em adultos, pediátrico e neonatais. Relação mínima de acessórios inclusos por
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equipamento: 03 (três) sensores reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo 02 (dois) de

pele e 01 (um) esofágico/retal; 03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de dedo com

cabos, sendo 02 (dois) adultos e 01 (um) neonatal 03 (três) braçadeiras; Manguitos

reutilizáveis de PNI isentas de látex, sendo 02 (duas) adultos e 01 (uma) neonatal; 01 (um)

cabo de ECG de 5 vias, comprimento mínimo total do conjunto de 2 metros. Garantia

mínima de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo. A contratada deverá oferecer

treinamento na instalação. Possuir assistência em Porto Velho/RO. Deverá possuir registro

na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após entrega.DEMAIS DESCRIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MAIS ETICA COMERCIAL 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 dia 30/08/2019, às 15:36:33 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, no lote (3) - BIOMBO

(divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente

20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil

com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente.

Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir

da data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

QUICKBUM E-COMMERCE � EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2. I, e 6.3 do

Edital, considerando o resultado da análise técnica de fls. 1012/1018 dos autos, que

analisou as características doo PRODUTO ofertado, por tratar de questões técnicas do

produto destinado a Secretária de Saúde, acato o referido Parecer que concluiu que o item

ofertado pela empresa arrematante, não possui todas as características do objeto descrito

pelo setor solicitante, pois: �consta no manual/folder apresentado às fls. 925 a seguinte

caraterística: �Acompanha tecido em algodão cru� Todavia, o órgão solicitante definiu no

Termo de Referência o que segue: �com cortinas podendo ser em lonita ou vinil� Desta forma,

a considerar tal discrepância, com fulcro no item 6.3 do edital do certame, informo que o

item em comento encontram-se INAPTO a ser adquirido.

 

    No dia 03/09/2019, às 10:14:55 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, no lote (3) -

BIOMBO (divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com

aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser

em lonita ou vinil com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm

aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, deste LOTE,
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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 dia 05/09/2019, às 12:44:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote

(3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com

aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser

em lonita ou vinil com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm

aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS 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 dia 13/09/2019, às 12:23:28 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (3) -

BIOMBO (divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com

aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser

em lonita ou vinil com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm

aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima

de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo. 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 manifestação no Sistema no da 05/09/019, relatando o

que segue: �Prezada Pregoeira, nao conseguimos atender ao valor estimado por V. Sas.

Lamento!.

 

    No dia 17/09/2019, às 10:00:56 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI,

no lote (3) - BIOMBO (divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox

com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo

ser em lonita ou vinil com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60

cm aproximadamente. Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia

mínima de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO 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
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de Referência � Termo de Referência), e ainda, pela ausência de manifestação.

 

    No dia 17/09/2019, às 10:04:42 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (4) -

CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg)

com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo

sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala

selecionável por teclas no painel frontal. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica

embutida. O equipamento deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto

de pás de desfibrilação externas adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um

cabo de paciente de ECG 3 vias � um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para

marca-passo � um cabo de alimentação � um manual de operação. Documento exigido: -

Catálogo original do equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e

treinamento operacional inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a

partir da entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS

ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: Exercendo juízo de retratação positiva,

modificando a decisão anterior com base na manifestação técnica trazida à tona no recurso

da Empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, o qual foi

devidamente conhecido e JULGADO-O PROCEDENTE para o fim de anular o ato que

habilitou a empresa BH LABORATORIOS LTDA � EPP, desclassificando sua proposta devido

o CARDIOVERSOS da CMOS DRAKE VIVO não apresentar todas as especificações

técnicas solicitadas em Edital. Assim, o produto foi considerado INAPTO a ser adquirido,

ocorrendo a desclassificação deste item, conforme JULGAMENTO DE RECURSO

ADMINISTRATIVO devidamente disponibilizado neste Sistema e no Portal de Compras

desta Prefeitura.

 

    No dia 03/10/2019, às 12:19:01 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (3) - BIOMBO (divisória

móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente 20 mm de

diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil com

tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente. Com

no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da

data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

ANDREIA LORENZI - 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 dia 09/10/2019, às 16:07:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI, no lote (3) - BIOMBO
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(divisória móvel) PARA USO HOSPITALAR � estrutura em aço inox com aproximadamente

20 mm de diâmetro. Tamanho triplo, 3 faces; com cortinas podendo ser em lonita ou vinil

com tratamento antichamas, antimicrobianas, antifúngico; 1,80 x 0,60 cm aproximadamente.

Com no mínimo 04 rodízios; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir

da data de recebimento definitivo. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

MAIS ETICA COMERCIAL 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.

 

    Diante do registro de intenção  do representante ARTHUR JORGE DE ALMEIDA

MORAES da empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA no lote (4) -

CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg)

com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo

sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala

selecionável por teclas no painel frontal. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica

embutida. O equipamento deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto

de pás de desfibrilação externas adulto/pediátrica � uma bateria recarregável Ion Lítio � um

cabo de paciente de ECG 3 vias � um bloco/rolo de papel para registrador � um cabo para

marca-passo � um cabo de alimentação � um manual de operação. Documento exigido: -

Catálogo original do equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, Instalação e

treinamento operacional inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a

partir da entrega. DEMAIS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e SEUS

ANEXOS.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação

formal das razões e contra razões do recurso.

 

    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

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

11/10/2019 Página 30 de 31



Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP

05.028.965/0001-06 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI - ME

84.558.634/0001-54 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

06.889.652/0001-05 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP

03.952.368/0001-48 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

90.909.631/0001-10 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

04.187.384/0001-54 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

01.298.443/0002-54 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.

29.795.338/0001-69 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

29.562.894/0001-95 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA

13.393.849/0001-14 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI
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