
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: 08.00117/2019)

 

     às 10:32:07 horas do dia 26/07/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

08.00117/2019 - 2019/091/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, OXÍMETRO DE PULSO E INCUBADORA,

visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE QUE ATENDA PACIENTE

NEONATAL DE EXTREMO BAIXO PESO ATÉ ADULTO OBESO Ventilador Pulmonar de

Transporte, Microprocessado, para uso desde pacientes neonatais de baixo peso até

adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do

equipamento; Deverá possuir: sistema ciclado a tempo; sistema controlado a Volume e/ou

Pressão;

Possuir no mínimo as seguintes técnicas principais de ventilação:

   �  Volume Controlado (VC);

   �  Pressão Controlada (PC);

   � Pressão de Suporte (PS);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada a Volume Controlado + Pressão de

Suporte (SIMV(VC)+PS);

�  Pressão de Suporte por Pressão Positiva Contínua nas Vias Respiratórias (PS/CPAP);

   � Ventilação não invasiva (VNI) PC e PS;

   � Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, com tamanho entre 9� e 15�.

   � Possuir sistema de Monitorização no mínimo dos parâmetros de Pressã

Lote (2) - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO, INFANTIL e NEONATAL COM

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/07/2019 08:23:57:180 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.  R$ 59.600,00

25/07/2019 13:50:01:623 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.  R$ 110.000,00

25/07/2019 14:47:52:275 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 1.000.000,00
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ALARME e BATERIA RECARREGÁVEL, monitor portátil. Capacidade de monitorar SPO2 e

frequência de pulso, visualização digital dos valores em display de alta intensidade, teclado

de membrana de fácil operação. Bateria interna recarregável, indicador audiovisual de pulso,

alarmes audiovisuais programáveis, barra indicadora da qualidade do sinal captado. Fonte

externa de 12V/ 1ª 1% de regulação, bateria interna recarregável, CANAL DE OXIMETRIA:

Faixa de medição: 0 a 100% SPO2, 35 a 250 batimentos por minuto, precisão: SPO2 + 2%

(de 100 a 70%), + 3% (de 69 a 60%), FP: + 2%, beep audiovisual indicativo da detecção de

complexo QRS, volume do beep e do alarme independentes, ajustáveis de 0 (desligado) a 3.

ALARMES: Possibilidade de suspensão e desativação dos alarmes sonoros. Alarmes

audiovisuais para SPO2 e frequência de pulso, ajustáveis em máximo e mínimo e volume

ajustável em 4 níveis. Acompanha: 2 Sensor tipo clip adulto,2 Sensor Y N

Lote (3) - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: Equipamento utilizado para

proporcionar suporte à vida durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado

de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente,

com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de

calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois

suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para

recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2

portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola

tipo íris para passagem de tubos e drenos; Para-choque que protege todo o perímetro da

incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões

que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material

macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão remo

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

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/07/2019 16:35:31:496 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 47.250,00

26/07/2019 09:19:00:579 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 100.000,00

26/07/2019 09:22:15:476 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO
HOSPITALAR  R$ 54.000,00

25/07/2019 20:09:31:996 HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO
HOSPITALAR LT  R$ 46.620,00

25/07/2019 17:21:58:917 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 81.000,00

24/07/2019 11:53:54:255 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 47.273,04

25/07/2019 16:52:05:456 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

25/07/2019 14:47:52:275 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 180.000,00

26/07/2019 09:13:45:693 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 57.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/07/2019 16:52:05:456 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

25/07/2019 14:47:52:275 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 80.000,00
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE QUE ATENDA PACIENTE

NEONATAL DE EXTREMO BAIXO PESO ATÉ ADULTO OBESO Ventilador Pulmonar de

Transporte, Microprocessado, para uso desde pacientes neonatais de baixo peso até

adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do

equipamento; Deverá possuir: sistema ciclado a tempo; sistema controlado a Volume e/ou

Pressão;

Possuir no mínimo as seguintes técnicas principais de ventilação:

   �  Volume Controlado (VC);

   �  Pressão Controlada (PC);

   � Pressão de Suporte (PS);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada a Volume Controlado + Pressão de

Suporte (SIMV(VC)+PS);

�  Pressão de Suporte por Pressão Positiva Contínua nas Vias Respiratórias (PS/CPAP);

   � Ventilação não invasiva (VNI) PC e PS;

   � Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, com tamanho entre 9� e 15�.

   � Possuir sistema de Monitorização no mínimo dos parâmetros de Pressã

Lote (2) - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO, INFANTIL e NEONATAL COM

ALARME e BATERIA RECARREGÁVEL, monitor portátil. Capacidade de monitorar SPO2 e

frequência de pulso, visualização digital dos valores em display de alta intensidade, teclado

de membrana de fácil operação. Bateria interna recarregável, indicador audiovisual de pulso,

alarmes audiovisuais programáveis, barra indicadora da qualidade do sinal captado. Fonte

externa de 12V/ 1ª 1% de regulação, bateria interna recarregável, CANAL DE OXIMETRIA:

Faixa de medição: 0 a 100% SPO2, 35 a 250 batimentos por minuto, precisão: SPO2 + 2%

(de 100 a 70%), + 3% (de 69 a 60%), FP: + 2%, beep audiovisual indicativo da detecção de

complexo QRS, volume do beep e do alarme independentes, ajustáveis de 0 (desligado) a 3.

ALARMES: Possibilidade de suspensão e desativação dos alarmes sonoros. Alarmes

audiovisuais para SPO2 e frequência de pulso, ajustáveis em máximo e mínimo e volume

ajustável em 4 níveis. Acompanha: 2 Sensor tipo clip adulto,2 Sensor Y N

Data-Hora Fornecedor Lance

23/07/2019 08:23:57:180 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.  R$ 59.600,00

26/07/2019 10:43:23:958 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.  R$ 109.000,00

26/07/2019 10:39:50:122 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 320.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2019 11:01:17:887 HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO
HOSPITALAR LT  R$ 40.840,00

26/07/2019 11:01:12:224 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 40.850,00
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Lote (3) - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: Equipamento utilizado para

proporcionar suporte à vida durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado

de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente,

com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de

calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois

suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para

recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2

portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola

tipo íris para passagem de tubos e drenos; Para-choque que protege todo o perímetro da

incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões

que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material

macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão remo

 

    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 26/07/2019, às 11:26:56 horas, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE QUE ATENDA PACIENTE NEONATAL DE EXTREMO BAIXO PESO ATÉ

ADULTO OBESO Ventilador Pulmonar de Transporte, Microprocessado, para uso desde

pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade

da troca de partes internas do equipamento; Deverá possuir: sistema ciclado a tempo;

sistema controlado a Volume e/ou Pressão;

Possuir no mínimo as seguintes técnicas principais de ventilação:

   �  Volume Controlado (VC);

   �  Pressão Controlada (PC);

26/07/2019 11:00:58:822 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO
HOSPITALAR  R$ 40.900,00

26/07/2019 10:58:56:272 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS -
EIREL  R$ 42.400,00

24/07/2019 11:53:54:255 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -
ME  R$ 47.273,04

26/07/2019 10:36:46:608 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI  R$ 54.900,00

26/07/2019 09:13:45:693 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 57.600,00

25/07/2019 14:47:52:275 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 180.000,00

25/07/2019 16:52:05:456 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/07/2019 14:47:52:275 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI  R$ 80.000,00

25/07/2019 16:52:05:456 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 290.000,00

12/08/2019 Página 4 de 11



   � Pressão de Suporte (PS);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada a Volume Controlado + Pressão de

Suporte (SIMV(VC)+PS);

�  Pressão de Suporte por Pressão Positiva Contínua nas Vias Respiratórias (PS/CPAP);

   � Ventilação não invasiva (VNI) PC e PS;

   � Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, com tamanho entre 9� e 15�.

   � Possuir sistema de Monitorização no mínimo dos parâmetros de Pressã -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/08/2019, às 13:02:34 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2019, às 13:02:34 horas, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE QUE ATENDA PACIENTE NEONATAL DE EXTREMO BAIXO PESO ATÉ

ADULTO OBESO Ventilador Pulmonar de Transporte, Microprocessado, para uso desde

pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade

da troca de partes internas do equipamento; Deverá possuir: sistema ciclado a tempo;

sistema controlado a Volume e/ou Pressão;

Possuir no mínimo as seguintes técnicas principais de ventilação:

   �  Volume Controlado (VC);

   �  Pressão Controlada (PC);

   � Pressão de Suporte (PS);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada a Volume Controlado + Pressão de

Suporte (SIMV(VC)+PS);

�  Pressão de Suporte por Pressão Positiva Contínua nas Vias Respiratórias (PS/CPAP);

   � Ventilação não invasiva (VNI) PC e PS;

   � Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, com tamanho entre 9� e 15�.

   � Possuir sistema de Monitorização no mínimo dos parâmetros de Pressã -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora a empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, no lote 1, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 11.2. à 11.6. do

edital. No dia 12/08/2019, às 13:46:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2019, às 13:46:40 horas, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE QUE ATENDA PACIENTE NEONATAL DE EXTREMO BAIXO PESO ATÉ

ADULTO OBESO Ventilador Pulmonar de Transporte, Microprocessado, para uso desde

pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade

da troca de partes internas do equipamento; Deverá possuir: sistema ciclado a tempo;
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sistema controlado a Volume e/ou Pressão;

Possuir no mínimo as seguintes técnicas principais de ventilação:

   �  Volume Controlado (VC);

   �  Pressão Controlada (PC);

   � Pressão de Suporte (PS);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada a Volume Controlado + Pressão de

Suporte (SIMV(VC)+PS);

�  Pressão de Suporte por Pressão Positiva Contínua nas Vias Respiratórias (PS/CPAP);

   � Ventilação não invasiva (VNI) PC e PS;

   � Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, com tamanho entre 9� e 15�.

   � Possuir sistema de Monitorização no mínimo dos parâmetros de Pressã -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este

lote/item para empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 12/08/2019, às 13:46:40 horas, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE QUE ATENDA PACIENTE NEONATAL DE EXTREMO BAIXO PESO ATÉ

ADULTO OBESO Ventilador Pulmonar de Transporte, Microprocessado, para uso desde

pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade

da troca de partes internas do equipamento; Deverá possuir: sistema ciclado a tempo;

sistema controlado a Volume e/ou Pressão;

Possuir no mínimo as seguintes técnicas principais de ventilação:

   �  Volume Controlado (VC);

   �  Pressão Controlada (PC);

   � Pressão de Suporte (PS);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV);

� Ventilação mandatória intermitente sincronizada a Volume Controlado + Pressão de

Suporte (SIMV(VC)+PS);

�  Pressão de Suporte por Pressão Positiva Contínua nas Vias Respiratórias (PS/CPAP);

   � Ventilação não invasiva (VNI) PC e PS;

   � Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, com tamanho entre 9� e 15�.

   � Possuir sistema de Monitorização no mínimo dos parâmetros de Pressã -  pelo critério de

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

EQUIPAMENTOS LTDA. com o valor R$ 59.000,00.

 

    No dia 26/07/2019, às 11:05:12 horas, no lote (2) - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL
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ADULTO, INFANTIL e NEONATAL COM ALARME e BATERIA RECARREGÁVEL, monitor

portátil. Capacidade de monitorar SPO2 e frequência de pulso, visualização digital dos

valores em display de alta intensidade, teclado de membrana de fácil operação. Bateria

interna recarregável, indicador audiovisual de pulso, alarmes audiovisuais programáveis,

barra indicadora da qualidade do sinal captado. Fonte externa de 12V/ 1ª 1% de regulação,

bateria interna recarregável, CANAL DE OXIMETRIA: Faixa de medição: 0 a 100% SPO2,

35 a 250 batimentos por minuto, precisão: SPO2 + 2% (de 100 a 70%), + 3% (de 69 a 60%),

FP: + 2%, beep audiovisual indicativo da detecção de complexo QRS, volume do beep e do

alarme independentes, ajustáveis de 0 (desligado) a 3. ALARMES: Possibilidade de

suspensão e desativação dos alarmes sonoros. Alarmes audiovisuais para SPO2 e

frequência de pulso, ajustáveis em máximo e mínimo e volume ajustável em 4 níveis.

Acompanha: 2 Sensor tipo clip adulto,2 Sensor Y N -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 12/08/2019, às 13:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2019, às 13:04:40 horas, no lote (2) - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL

ADULTO, INFANTIL e NEONATAL COM ALARME e BATERIA RECARREGÁVEL, monitor

portátil. Capacidade de monitorar SPO2 e frequência de pulso, visualização digital dos

valores em display de alta intensidade, teclado de membrana de fácil operação. Bateria

interna recarregável, indicador audiovisual de pulso, alarmes audiovisuais programáveis,

barra indicadora da qualidade do sinal captado. Fonte externa de 12V/ 1ª 1% de regulação,

bateria interna recarregável, CANAL DE OXIMETRIA: Faixa de medição: 0 a 100% SPO2,

35 a 250 batimentos por minuto, precisão: SPO2 + 2% (de 100 a 70%), + 3% (de 69 a 60%),

FP: + 2%, beep audiovisual indicativo da detecção de complexo QRS, volume do beep e do

alarme independentes, ajustáveis de 0 (desligado) a 3. ALARMES: Possibilidade de

suspensão e desativação dos alarmes sonoros. Alarmes audiovisuais para SPO2 e

frequência de pulso, ajustáveis em máximo e mínimo e volume ajustável em 4 níveis.

Acompanha: 2 Sensor tipo clip adulto,2 Sensor Y N -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa

HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote 2, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 11.2. à 11.6. do

edital. No dia 12/08/2019, às 13:47:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2019, às 13:47:26 horas, no lote (2) - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL

ADULTO, INFANTIL e NEONATAL COM ALARME e BATERIA RECARREGÁVEL, monitor

portátil. Capacidade de monitorar SPO2 e frequência de pulso, visualização digital dos

valores em display de alta intensidade, teclado de membrana de fácil operação. Bateria

interna recarregável, indicador audiovisual de pulso, alarmes audiovisuais programáveis,

barra indicadora da qualidade do sinal captado. Fonte externa de 12V/ 1ª 1% de regulação,
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bateria interna recarregável, CANAL DE OXIMETRIA: Faixa de medição: 0 a 100% SPO2,

35 a 250 batimentos por minuto, precisão: SPO2 + 2% (de 100 a 70%), + 3% (de 69 a 60%),

FP: + 2%, beep audiovisual indicativo da detecção de complexo QRS, volume do beep e do

alarme independentes, ajustáveis de 0 (desligado) a 3. ALARMES: Possibilidade de

suspensão e desativação dos alarmes sonoros. Alarmes audiovisuais para SPO2 e

frequência de pulso, ajustáveis em máximo e mínimo e volume ajustável em 4 níveis.

Acompanha: 2 Sensor tipo clip adulto,2 Sensor Y N -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa

HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 12/08/2019, às 13:47:26 horas, no lote (2) - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL

ADULTO, INFANTIL e NEONATAL COM ALARME e BATERIA RECARREGÁVEL, monitor

portátil. Capacidade de monitorar SPO2 e frequência de pulso, visualização digital dos

valores em display de alta intensidade, teclado de membrana de fácil operação. Bateria

interna recarregável, indicador audiovisual de pulso, alarmes audiovisuais programáveis,

barra indicadora da qualidade do sinal captado. Fonte externa de 12V/ 1ª 1% de regulação,

bateria interna recarregável, CANAL DE OXIMETRIA: Faixa de medição: 0 a 100% SPO2,

35 a 250 batimentos por minuto, precisão: SPO2 + 2% (de 100 a 70%), + 3% (de 69 a 60%),

FP: + 2%, beep audiovisual indicativo da detecção de complexo QRS, volume do beep e do

alarme independentes, ajustáveis de 0 (desligado) a 3. ALARMES: Possibilidade de

suspensão e desativação dos alarmes sonoros. Alarmes audiovisuais para SPO2 e

frequência de pulso, ajustáveis em máximo e mínimo e volume ajustável em 4 níveis.

Acompanha: 2 Sensor tipo clip adulto,2 Sensor Y N -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP.

MEDICO HOSPITALAR LT com o valor R$ 40.824,00.

 

    No dia 26/07/2019, às 11:26:51 horas, no lote (3) - INCUBADORA DE TRANSPORTE

NEONATAL: Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida durante o transporte de

recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir

cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para

proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia;

Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com

rápida retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas

com parede dupla; Possuir pelo menos 2 portinholas com manga punho e guarnições

autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos;

Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve possuir leito removível em
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material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia com pelo

menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão

remo -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/07/2019, às 10:02:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/07/2019, às 10:02:39 horas, no lote (3) - INCUBADORA DE TRANSPORTE

NEONATAL: Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida durante o transporte de

recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir

cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para

proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia;

Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com

rápida retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas

com parede dupla; Possuir pelo menos 2 portinholas com manga punho e guarnições

autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos;

Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve possuir leito removível em

material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia com pelo

menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão

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

seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI. No dia 29/07/2019, às 14:15:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: Equipamento utilizado para

proporcionar suporte à vida durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado

de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente,

com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de

calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois

suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para

recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2

portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola

tipo íris para passagem de tubos e drenos; Para-choque que protege todo o perímetro da

incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões

que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material

macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão remo - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 29/07/2019, às 10:02:39 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI, no lote

(3) - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: Equipamento utilizado para

proporcionar suporte à vida durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado
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de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente,

com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de

calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois

suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para

recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2

portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola

tipo íris para passagem de tubos e drenos; Para-choque que protege todo o perímetro da

incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões

que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material

macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão remo. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI, no lote 3, em razão de não

aceitar no valor, R$ 29.192,22 - estimado pela Administração.

 

    No dia 29/07/2019, às 14:15:00 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI,

no lote (3) - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: Equipamento utilizado para

proporcionar suporte à vida durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado

de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente,

com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de

calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois

suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para

recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2

portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola

tipo íris para passagem de tubos e drenos; Para-choque que protege todo o perímetro da

incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões

que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material

macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão remo. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote 3, por

acetar negociar no valor, R$ 29.192,22 � valor estimado pela Administração.

 

    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.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente
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ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.028.965/0001-06 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

14.278.789/0001-51 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT

04.187.384/0001-54 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL

01.298.443/0002-54 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.

29.795.338/0001-69 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

29.562.894/0001-95 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
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