
QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

CNPJ: 27.048.093/0001-80

NOME FANTASIA: REGIONAL COMERCIO 

TELEFONE/FAX: (69) 3301-7043

E-MAIL:

REPRESENTANTE: ANTONIO ALVES DE SOUSA

CPF: 289.755..612-91

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

1 UND 7 ELGIN R$ 88,57 R$ 619,99

13 UND 22 MILLA R$ 313,62 R$ 6.899,64

14 UND 3 CONSUL R$ 1.878,00 R$ 5.634,00

18 UND 17 MILLA R$ 294,07 R$ 4.999,17

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Benjamin Constante, 2194-A, bairro São Cristóvão, Porto Velho – RO, 
CEP: 76.804-056

regionalcse@hotmail.com

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

TELEFONE SEM FIO com Identificador 
de Chamadas, Mute, Flah, Viva – 
Voz, Rediscagem/Redial, 06 
unidades 12 unidades Frequência 
Dect 6.(1.9GHz), Teclado 
Luminoso, Idiomas do menu em 
Português, Modo de Discagem Tom 
e pulso, Memória para Registros 
de Chamadas. Garantia mínima de 
1 ano após entrega.

LONGARINA 3 lugares, estofada com 
revestimento em courvin ou napa, 
encosto em metal com pintura 
époxi, cor preta. Garantia 
mínima de 01 ano após entrega. 

GELADEIRA REFRIGERADOR/GELADEIRA 
capacidade entre 240 e 300  
LITROS:Cor branca;01 porta; 
FROST FREE; capacidade mínima 
congelador 26 (vinte e seis) 
litros; bivolt; com selo do 
procell; classificação A. 
Garantia mínima de 01 ano após 
entrega. Assistência técnica em 
Porto Velho/RO.

CADEIRA Diretor com braço: base 
a gás c/ 03 estágios com relax, 
assento em compensado 
multilaminado de aproximadamente 
14mm, revestido em poliuretano 
flexível, injetado de alta 
resistência moldado 
anatomicamente, indeformável, 
com densidade 45kg/m³, com alta 
resistência a rasgos, borda 
frontal do assento curvada.



21 UND 6 R$ 1.626,66 R$ 9.759,96

22 UND 4 R$ 585,00 R$ 2.340,00

BERÇO HOSPITALAR  - BERCO 
PEDIATRICO C/ COLCHÃO - Berço 
fawler, com colchão para berço 
hospitalar, confeccionado em 
espuma de poliuretano de 
densidade 33 e tecido antiácaro, 
antialérgico e antifungo, 
revestido com capa de courvin 
lavável, soldada 
eletronicamente, com zíper e 
respiro Fabricado com estrutura 
em tubo redondo de aço com 
pintura epóxi, quadro (perfil) 
em tubo retangular (tubo 
quadrado) de aço inox, com 
acionamento através de 02 
manivelas, com cabo de 
baquelite, escamoteáveis: 
antirefluxo, cardíaco, fawler, 
flexão, semi-fawler, sentado e 
trendelemburg; leito perfurado, 
fabricado em chapa de aço inox, 
grades laterais com sistema de 
engate rápido, com acionamento 
manual, constituídas em tubo 
redondo de aço carbono pintado 
com tinta epóxi; pés com 
rodízios de 3” sendo dois com 
freios e dois sem freios 
disposto em diagonal; capacidade 
de carga: 130 Kg. Dimensões: 
Produto em conformidade com as 
Normas da ABNT.

ART MED 
(Registro 
da ANVISA)

BEBEDOURO Bebedouro de coluna na 
cor branca, para garrafão de 20 
litros, 110v, água natural e 
gelada. Sistema eletrônico de 
refrigeração, refrigeração por 
compressor, maior capacidade de 
refrigeração e menor consumo de 
energia. Material gabinete com 
peças frontais em plástico 
injetado e laterais de aço, 
potência 97 watts. Recursos 
níveis de temperatura da água 
gelada termostato frontal para 
ajuste de temperatura entre 5° a 
15°C, torneira com fluxo 
continuo e controlado, bandeja 
de agua removível, alças 
laterais facilitam a 
movimentação, capacidade 
reservatório água gelada 1,8 
litros, suporta galões de até 20 
litros, altura máxima dos copos 
17,5cm. Silencioso gás 
refrigerante ecológico, utiliza 
o gás R134a, não agride a camada 
de ozônio, alimentação 110volts, 
peso aproximado 12 kg. Dimensões 
aproximadas: produto (LxAxP) 
31,3x100,5x31,5cm, dimensões da 
embalagem (LxAxP) 32x101,5x34cm. 
Modelo referência: EGC35B. 
Garantia de no mínimo 12 meses. 

BEGEL – 
MODELO: 

SYLE MASTER 
BRANCO



32 UND 23 NEW HOUSE R$ 1.685,43 R$ 38.764,89

33 UND 12 MILLA R$ 220,83 R$ 2.649,96

CAMA TIPO BELICHE, confeccionado em 
aço reforçado duplo; composto de 
cabeceira, pés com tubos 
verticais inteiriços, barras 
(laterais) na cama superior para 
proteção, estrado em madeira 
reforçado, devendo o estrado da 
cama superior ser fechado na 
parte inferior; Beliche de 
encaixe podendo ser transformada 
em duas camas e escada (lateral) 
fixa e parte integrante da 
estrutura para facilitar o uso 
da cama superior; Dimensões: 
altura total 180cm; altura do 
piso para a primeira cama= 40cm; 
altura livre de uma cama a outra 
= 120cm (considerando somente o 
espaço sem colchão); largura 
total 87/88 cm; largura interna 
80cm; comprimento total 195cm; 
comprimento interno 188cm; 
Acabamento resistente à 
corrosão, toda a parte metálica 
deverá ter tratamento 
anticorrosivo e antiferruginoso 
e a pintura deverá ser feita com 
tinta epóxi na cor cinza claro 
(eletrostático pó) e com 
ponteiras de borracha de alta 
resistência e durabilidade. 
Acompanha colchões de acordo com 
as camas, revestidos em napa ou 
courvin, capa com zíper. 
Garantia mínima de 01 ano após 
entrega. 

Cadeira fixa estofada, sem braços. 
Base com 4 pés, empilhável. 
Espuma: injetada, moldada 
anatomicamente, densidade mínima 
de 45 kg/m3, espessura média 4 
cm, sendo o encosto com 
saliência para apoio lombar e o 
assento com borda frontal 
arredondada, para não prender a 
circulação sanguínea dos membros 
inferiores do usuário. 
Revestimento do assento e 
encosto: tecido, cor verde 
musgo, com acabamento das bordas 
em perfil plástico PVC flexível 
de 14 mm. Estrutura do assento e 
encosto: em madeira compensada 
multilaminada ergonômica, com 
espessura mínima de 12 mm. 
Estrutura: suportes do encosto: 
em 2 tubos de aço carbono, de 
formato oblongo, seção 16 x 30 
mm, parede 1,5 mm, comprimento 
55 cm. Suportes do assento: em 2 
tubos de aço carbono, de formato 
redondo, seção 3⁄4 , parede 1,5 
mm, comprimento 54 cm. Pés: em 2 
tubos de aço carbono, de formato 
oblongo, seção 16 x 30 mm, 
parede 1,5 mm, comprimento 121 
cm. Os suportes do encosto e 
assento devem ser curvados em 
máquinas específicas e unidos 
pelo sistema de solda mig. 
Ponteiras de fechamento dos 
tubos: produzidas em 
polipropileno e encaixadas na 
estrutura, considerando-se 
inclusive os acabamentos 
deslizantes para os pés. Toda a 
estrutura metálica...



36 UND 8 ELGIN R$ 125,00 R$ 1.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 72.667,61

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 102.046,27

Cento e dois mil quarenta e seis reais e vinte e sete centavos.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 72.667,61

Setenta dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos.

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 29.378,66

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 28,79%

Porto Velho, 03 junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

TELEFONE, COM BASE DISCADORA E 

HEADSET. especificações: botões 
de flash, mute e redial; função 
´mute´ com indicador visual; 
conexão de telefonia padrão 
(rj11); controle de volume do 
áudio; ajuste de volume da 
campainha; discagem em tom e 
pulso; led indicador de uso; 
headset com distância microfone-
boca ajustável; compatível com 
qualquer linha telefônica ou 
ramal analógico (pabx); headset 
com protetor de orelha de couro 
e tubo do fone flexível; tempos 
de flash ajustáveis: 100, 300 e 
600 ms; acompanha cabo 
telefônico padrão com tomada 
rj11; produto homologado pela 
anatel.



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA – ME

CNPJ: 06.127.890/000183

NOME FANTASIA: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS

TELEFONE/FAX: (041) 3039-9917

E-MAIL:

REPRESENTANTE: DIEGO MENDES LUCIANO

CPF: 038.044.759-22

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

2 UND 40 R$ 199,93 R$ 7.997,20

5 UND 15 R$ 1.266,58 R$ 18.998,70

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

ALUISIO DE AZEVEDO N° 475 BAIRRO: VARGEM GRANDE, 
PINHAIS/PR

igor@conkast.com.br

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

SUPORTE PARA SORO MÓVEL TOTALMENTE 

INOX, construído em tubos de aço 
inox padrão AISI 304 de 1”x1,2mm 
de espessura recebendo polimento 
de alto brilho para melhor 
assepsia. Haste em aço inox com 
04 ganchos em formato de “X” e 
01 gancho para bomba de infusão, 
regulagem de altura através de 
sistema de trava semi-giratória 
composto por um sistema de molas 
e tecnis proporcionando maior 
vida útil. Base em aço inox em 
forma de “X” com 4 rodízios de 
2” em termoplástico. Deverá vir 
um rodízio sobressalente para 
casos de necessidade de troca. 
Dimensões aproximadas: altura 
máxima 2,10m. APRESENTAR REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Garantia 
mínima de 02 anos após entrega. 

CONKAST / 
CNK 1808 
(Registro 

81289800007)

POLTRONA HOSPITALAR COM RODÍZIOS – 
Estrutura em tubo de aço com 
tratamento antioxidante e 
acabamento em exclusiva pintura 
epóxi pó. Base em tubo de aço 
retangular. Revestimento em 
courvin de alta qualidade e 
reforçado na cor azul Royal. 
Estofamento anatômico com espuma 
de alta densidade. Braços 
articuláveis que se movimentam 
junto com a inclinação do leito. 
Movimento de encosto e peseira 
independente, acionado por meio 
de manopla lateral com 
acabamento em PVC.

CONKAST / 
CNK 1451 
(Registro 

81289800002)



6 UND 4 R$ 347,25 R$ 1.389,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 28.384,90

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 45.765,68

Quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 28.384,90

Vinte e oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 17.380,78

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 37,98%

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

Sistema de acionamento do 
encosto dotado de cilindro 
pneumático, que evita 
deslocamento rápido ao baixar e 
auxilia no retorno a posição 
normal. Rodízios de 2" 
polegadas. Reclinável, movimento 
simultâneo encosto, braços, pés, 
acionamento três estágios, 
alavanca cremalheira, até 
posição leito; amortecedor a 
gás; revestimento, courvim 
reforçado na cor azul royal, 
espessura mínima 1,2 mm,; 
estofamento total, espuma 
injetada, alta densidade; braços 
revestidos courvim reforçado, 
espessura mínima 1,2 mm alta 
densidade, estofamento total 
espuma injetada, alta densidade; 
estrutura aço carbono, seção 
quadrada aproximadamente 28 mm x 
28 mm, base estrutura aço 
carbono, seção circular diâmetro 
aproximado 30 mm, espessura 
aproximada 1,55 mm, pintura 
eletrostática, cor branca gelo; 
dimensões aproximadas: posição 
normal 900 mm comprimento x 830 
mm largura x 1.210 mm altura 
(encosto), posição reclinada: 
1.600 mm comprimento, x 830 mm 
largura x 1.210 mm altura. Peso 
suportado de até 130 Kg. Com 
REGISTRO NA ANVISA. Garantia mínima 
de 12 meses após entrega.

MOCHO GIRATÓRIO - CONSTRUÍDO EM 
TUBOS DE 7/8,COM QUATRO PÉS 
COMPLETOS DE RODÍZIOS DE 
2”,TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 
ALTURA REGULÁVEL. ALTURA MÍNIMA 
APROXIMADA: 45 CM ALTURA MÁXIMA 
APROXIMADA: 60 CM DIÂMETRO 
APROXIMADO DO ASSENTO: 28,5 CM, 
ASSENTO FORRADO EM COURVIM E 
ESPUMA D33. Garantia mínima de 
12 meses após entrega.

CONKAST / 
CNK 1402



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 02.405.020.0001/78

NOME FANTASIA: MICRO SERVICE ELETRONICOS 

TELEFONE/FAX: (042) 3622-9554

E-MAIL:

REPRESENTANTE: CLEIDE THOMAZINI

CPF: 049.885.199-02

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

3 UND 1 R$ 15.533,33 R$ 15.533,33

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

RUA: PEDRO ALVES, Nº 945 BAIRRO: CENTRO, GUARAPUAVA 
PR

licitacao@mservice.com.br

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

Simulador para Situações de 

Ressucitação de Bebes, para 
práticas de treinamento nas 
habilidades de ressuscitação, 
manutenção das vias aéreas, 
ressuscitação Cardio-Pulmonar, 
acesso vascular e monitorização 
do ECG er manobra de Sellick. 
Peso e dimensões de um bebê 
entre 2 a 4 meses. Com comando 
remoto, alteração dos rítimos 
cardíacos. Com Rítimo Normal 
(NSR) com até 130 bpm, 
Taquicardia Ventricular com 
rítimo de até 210 bpm, Sinus 
Bradicardia com rítimo de até 80 
bpm, Sinus Taquicardia com 
rítimo de até 180 bpm, Fibrilação 
Ventricular e Asystole. Alteração e 
exibição de Bradicardia Sinusal, 
Taquicardia Sinusal, Fibrilação 
e Taquicardia Atrial, Sinus com 
PACs, Sinus com PJCs, 
Taquicardia Spraventricular. 
Intubação oral e nasal, inserção 
de máscara laríngea, manobra de 
desfibrilação com aplicação de 
01choque real, leitura de ECG 
com derivações. Inserção de 
agulha intra óssea com aspiração 
simulada da medula óssea. 
Garantia mínima de 01 ano após 
entrega.

LAERDAL 
ALS BABY 

200



9 UND 1 R$ 9.196,00 R$ 9.196,00

10 UND 1 R$ 5.498,00 R$ 5.498,00

11 UND 1 R$ 5.368,60 R$ 5.368,60

Manequim, corpo inteiro, adulto, 
fisiologia regular, para 
praticar medidas básicas de 
reanimação (de acordo com as 
normas internacionais), 
permitir: Obstrução natural das 
vias respiratórias; Mandíbula 
móvel; Membrana higiênica da 
válvula de retenção e válvula de 
não-reinalação; Reações 
realistas durante medidas de 
ventilação artificial e massagem 
cardíaca; Expansão do peito 
durante a respiração artificial; 
Pontos de orientação realistas 
para a localização dos pontos de 
compressão; Pulsação da artéria 
carótida palpável, manual. Uso 
de bolsa e máscara de ventilação 
artificial. Indicador luminoso, 
com bateria inclusa. Volume de 
ar administrado por meio da 
ventilação artificial 
(suficiente/excessivo). 
Profundidade das compressões 
(suficiente/excessiva).  
Posicionamento incorreto das 
mãos. Ventilação artificial 
aplicada em intervalos 
demasiadamente curtos. Mínimo 4 
máscaras rosto. Mínimo 3 vias 
respiratórias artificiais. 
Maleta de transporte. 
Vestimenta. desinfetante.

ANATOMIC 
TGD-4005 
PAINEL 
LED

MANEQUIM BEBÊ PARA TREINO DE 
RCP: manequim bebê simulador 
para treino de massagem cardíaca 
e abertura de vias aéreas em RN, 
com dispositivo de exposição da 
compressão, dispositivo de 
advertência da respiração 
artificial, frequência da 
operação em padrão internacional 
e exame de artéria branquial. 
Acompanha: maleta para 
transporte e dispositivo de 
armazenamento de dados 
(display). Não tem órgãos 
internos.

ANATOMIC 
TGD-4005-

B

MANEQUIM ADULTO PARA TREINO DE 
RCP: manequim em tamanho natural 
de um adulto de aproximadamente 
176 cm de altura, sua estrutura 
deve permitir o treino de 
massagens torácicas e respiração 
artificial. Modelo acompanha: 
display que forneça indicação 
dos procedimentos (acuse se 
estão corretos) e maleta de 
transporte. Características 
inclusas no manequim: Simulação 
padrão de abertura das vias 
aéreas (com display indicador 
com dispositivo de alerta de som 
e cor); Compressão do peito(com 
display indicador com 
dispositivo de alerta de som e 
cor);

ANATOMIC 
TGD-4005



16 UND 2 R$ 4.662,50 R$ 9.325,00

30 UND 1 R$ 14.977,50 R$ 14.977,50

Respiração artificial -
inalação(com display indicador 
com dispositivo de alerta de som 
e cor); Métodos de operação 
( operação de exercício); 
Análise da resposta da pupila 
( midríase e miose); Análise da 
resposta do aluno ( Pinch bola 
com a mão e simular o pulso 
carotídeo); Manequim indica 
claramente a anatomia realista.

CARRO DE EMERGÊNCIA, Montagem 
totalmente modular. Bandejas fixas; 
puxador traseiro na bandeja superior, 
capacidade de carga de ate 40 Kg por 
bandeja. 03 Gavetas de 150mm de altura 
aproximadamente; em chapa de aço 
laminada a frio com espessura de 
0,6mm, com capacidade de carga de no 
mínimo 20 Kg por gaveta, com trilho 
telescópico. 16 divisórias para 
medicação em poliestireno cor branca 
na 1ª gaveta. 01 compartimento 
inferior de aproximadamente 300mm de 
altura com tampa escamoteável 90º com 
puxador. Suporte de oxigênio em chapa 
de aço laminada a frio com espessura 
de 2mm com velcro para fixação do 
cilindro. Suporte para desfibrilador, 
monitor, cardioversor em chapa de aço 
laminada a frio com espessura de 2mm. 
Suporte de soro em liga com ajuste de 
regulagem de altura sem a utilização 
de parafusos. Tábua de massagem 
cardíaca em acrílico com espessura de 
6 mm e com calha de tomadas com 
capacidade de 4 A com 4 pontos, 2P + 
T, com cabo de 3m, com interruptor e 
com filtro de linha. Rodízios com 
garfo e aro em nylon 2 com e 2 sem 
trava. Chapa de aço, perfis e chapas e 
pintura eletrostática a pó a base de 
resina poliéster com espessura. 
Pintura eletrostática a pó na cor 
Cinza Claro. Medidas aproximadas: A 
1230mm x L 556mm x 570mm. Variação +- 
5%. Apresentar registro no Ministério 
da Saúde. Garantia mínima 02 anos.

LANCO 
(Registro 
801543900

03)
LT3390

Manequim para medidas de reanimação 

com simulador de ECG, para praticar 
medidas de reanimação avançadas 
em crianças: Ventilação 
artificial por bolsa de 
respiração/máscara; Intubação 
oral ou nasal (inclusive manobra 
de Sellick); Introdução de um 
tubo naso-gástrico; 
Monitorização por meio de ECG 
com 3 (três) derivações (16 
arritmias diferentes com 
freqüência cardíaca regulável); 
Pulso da artéria braquial; 
Massagem cardíaca externa; 
Mandíbula móvel; Acessos 
intravenosos na mão e no braço 
para colher sangue ou injetar 
líquidos; Introdução intra-óssea 
de agulhas e punção de medula 
óssea em ambas as pernas; 
Palpação das veias da cabeça, 
suturas cranianas e fontanelas. 
Bolsa de transporte, roupa que 
permite desinfecção.

3B 
SCIENTIFI
C 1005759 
W44608



31 UND 1 R$ 14.148,00 R$ 14.148,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 74.046,43

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 77.775,21

Setenta e sete mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 74.046,43

Setenta e sete mil quarenta e seis reais e quarenta e três centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 3.728,78

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 4,79%

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

Manequim de ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP), corpo inteiro 
adulto, anatômico unissex, para 
treinamento em primeiros 
socorros e RCP. Com monitor com 
sistema luminoso de sinalização 
com 6 (seis) leeds, para correta 
verificação da execução das 
manobras de ventilação pulmonar 
e massagem cardíaca externa: 
(volume correto de insuflação, 
volume excessivo de insuflação, 
correta compressão e posição das 
mãos, compressão excessiva, 
posição incorreta das mãos, 
ventilação muito rápida), com 
cabeça, pescoço e mandíbulas 
móveis, tórax e abdomen com 
pontos de referência 
anatômicamente corretos em 
material flexível e simulador 
manual de pulso carotídeo. 
Abdômen para a prática de 
manobras de desobstrução das 
vias respiratórias, faces 
substituíveis e vias aéreas com 
válvulas unidirecionais. 
vestuário; 3 (três) faces 
adicionais; 2 (duas) vias aéreas 
adicionais; min. 50 (cinqüenta) 
lenços para limpeza da face. 
Manual de instruções em 
português.  Maleta de plástico 
rígido com rodas e alça para 
transporte.

LAERDAL 
RESUSCI 
ANNE QCPR



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA: DIRCEU LONGO & CIA LTDA-EPP

CNPJ: 92.823.764/0001-03

NOME FANTASIA: DIRCEU LONGO & CIA LTDA-EPP

AV. 21 DE ABRIL,Nº 51, BARÃO DE COTEGIPE RS

TELEFONE/FAX: (054) 3523-1295

E-MAIL:

REPRESENTANTE: DIRCEU LONGO 

CPF: 407.300.340-20

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

4 UND 15 R$ 49,99 R$ 749,85

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 749,85

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 899,85

Oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 749,85

Setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 150,00

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 16,67%

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

diolon.net@uol.com.br

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

RELÓGIO DE PAREDE - analógico, 
redondo, fundo branco, com 
números árabes, três ponteiros 
(hora, minutos e segundos). 
Abastecimento à Pilha AA , 
diâmetro mínimo de 25 cm.  
Garantia mínima de 01 ano após 
entrega.

BELL’S / 
2.006.001.11



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA: H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

CNPJ: 05.258.798/0001-90

NOME FANTASIA: H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

RUA: SENADOR JAIME,Nº 705 , SETOR CAMPINAS GOIANIA GO

TELEFONE/FAX: (062) 3231-4204

E-MAIL:

REPRESENTANTE: HELIO GERVASIO CINTRA

CPF: 281.918.541-04

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

7 UND 3 R$ 2.146,66 R$ 6.439,98

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade 
e estado):

hgc@shoppingdoescritorio.com.br

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 
CADEIRAS Tampo: Tampo com 
formato retangular, em 
madeira MDP (Painéis de 
Partículas de Média 
Densidade) com espessura 
mínima de 25mm, formando 
uma peça única; 
Revestimento em laminado 
melamínico de alta 
resistência, texturizado 
com no mínimo 0,3mm de 
espessura na parte superior 
e inferior do tampo, na cor 
a definir; Bordas retas, em 
todo seu perímetro, com 
perfil de acabamento em 
fita de poliestireno 
semirígido, com 3,0mm de 
espessura no mínimo (na 
mesma cor do tampo), 
contendo raio da borda de 
contato com o usuário com 
no mínimo 2,5mm, conforme 
NBR 13966 – Tabela 1, 
coladas pelo processo HOLT-
MELT (a quente); A parte 
inferior do tampo deverá 
conter buchas metálicas 
embutidas para receber os 
parafusos de fixação do 
tampo à estrutura metálica 
da mesa.Estrutura da mesa e 
banco: Estrutura composta 
por 04 pés e travessas 
laterais;

VITORIA 
MOVEIS / 
MODELO: 

REFEITÓRIO



Os pés e as travessas são 
confeccionados em tubo de 
aço (SAE 1010/1020) com 
secção retangular 50X30mm, 
com espessura de 1,2mm no 
mínimo, soldada pelo 
processo MIG, sem arestas 
cortantes. Assento: Assento 
com formato retangular, em 
madeira MDP (Painéis de 
Partículas de Média 
Densidade) com espessura 
mínima de 25mm, formando 
uma peça única; 
Revestimento em laminado 
melamínico de alta 
resistência, texturizado 
com no mínimo 0,3mm de 
espessura na parte superior 
e inferior do tampo, na cor 
a definir; Bordas retas, em 
todo seu perímetro, com 
perfil de acabamento em 
fita de poliestireno 
semirígido, com 1,0mm de 
espessura no mínimo (na 
mesma cor do tampo), 
coladas pelo processo 
HOLTMELT (a quente); A 
parte inferior do assento 
deverá conter buchas 
metálicas embutidas para 
receber os parafusos de 
fixação do tampo à 
estrutura metálica da mesa. 
Acabamento e montagem: A 
fixação da estrutura aos 
tampos é feita através de 
buchas metálicas, cravadas 
abaixo dos tampos e 
parafusos com rosca 
milimétrica e arruelas de 
pressão; Todas as peças 
metálicas utilizadas 
deverão receber pré-
tratamento em 9 banhos 
sendo 5 por imersão e 4 por 
meio de lavagem: desengraxe 
alcalino, decapagem ácida, 
refinador de sais de 
titânio, fosfatização, 
passivação e secagem, sendo 
a última com água 
deionizada seguido de 
secagem, preparando a 
superfície para receber a 
pintura; Todas as peças 
metálicas deverão receber 
pintura epóxi-pó, fixada 
por meio de carga elétrica 
oposta, curada em estufa de 
alta temperatura, na cor a 
definir. Apresentar: 
Certificado de regularidade 
de cadastro de atividade 
potencialmente poluidora 
emitido pelo IBAMA, 
devidamente registrado com 
a razão social da empresa. 
Poderá ser consultada 
online a sua veracidade. 
Garantia 05 (cinco) anos.



25 UND 4 R$ 975,00 R$ 3.900,00

26 UND 16 R$ 1.206,25 R$ 19.300,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 23.200,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 40.930,00

Quarenta mil novecentos e trinta reais

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 23.200,00

Vinte e nove mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 40.930,00

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 100,00%

Porto Velho, 03 junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DIMENSÕES 
APROXIMADAS Largura: 600 mm 
Profundidade: 450 mm 
Altura:1850 mm COR: Branco 
Descrição do móvel: Armário 
guarda-volumes duplo, 08 
portas. Fechamentos laterais e 
prateleiras em aços. Pintura 
com tratamento anticorrosivo, 
fosfatizante + pintura 
eletrostática a pó na cor 
branco. Pés reguláveis, 
fechaduras cromadas em cada 
módulo, com 02 (duas) chaves e 
ventilação na porta. Garantia 
mínima: 1 (um) ano. 

NOBRE / 
MODELO: 12 
PORTAS

ARMÁRIO em aço, possui 12 portas 
com pitão para cadeado ou fecho 
com chave, além de tratamento 
especial da superfície e pés 
com sapatas plásticas 
protetoras. Com pintura 
eletrostática epóxi de alta 
qualidade e durabilidade; cor 
cinza, acompanha cadeados para 
todas as portas sendo cada um 
com 2 chaves ou 2 chaves para 
cada fechadura. Tamanho 
aproximado Altura: 1,96m 
Largura: 1,23m Profundidade: 
0,36m.

NOBRE / 
MODELO: 12 
PORTAS



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA: NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 29.642.958/0001-68

NOME FANTASIA: NORTE OFFICE 

TELEFONE/FAX: (069)3901-2818

E-MAIL:

REPRESENTANTE: ROSIMEIRE VERA

CPF: 312.244.152-72

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

8 UND 8 R$ 581,25 R$ 4.650,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 4.650,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 6.177,60

Seis mil cento e setenta e sete reais e sessenta centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 4.650,00

Quatro mil seiscentos e cinquenta reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 1.527,60

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 24,73%

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

AV. CARLOS GOMES, Nº 2776, BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, 
PORTO VELHO RO

norteoffice.comercio@gmail.com

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

MESA ESCRITÓRIO Mesa com tampo 
de 25 mm de espessura, em 
madeira MDP revestida em 
laminado melamínico na cor 
Marfim, com bordas em PVC na cor 
Marfim, Med. aproximada: 
1200x1200x740mm.

DALPRA / 
BP1212 MA



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA: MBR FERNANDES – EPP

CNPJ: 16.845.253/0001-04

NOME FANTASIA: MBR FERNANDES 

RUA: ANISIO SERRAO, Nº 1712, CENTRO, CACOAL RO

TELEFONE/FAX: (069) 3443-5059

E-MAIL:

REPRESENTANTE: MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES

CPF: 956.675.632-15

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

15 UND 20 SALUTEM R$ 246,50 R$ 4.930,00

19 UND 8 R$ 180,74 R$ 1.445,92

23 UND 2 R$ 1.497,50 R$ 2.995,00

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade 
e estado):

dentalcacoal01@hotmail.com

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

ESCADA 2 DEGRAUS – escada 
hospitalar, material aço 
inoxidável, 2 (dois) 
degraus, revestimento 
borracha antiderrapante, 
pintura polido, tipo 
degraus com cantoneiras de 
chapa aço inox, dimensoes 
aproximada: piso inferior 
21 x 29 x 20cm, piso 
superior 21 x 35 x 38cm, 
pés Com ponteiras de PVC, 
estrutura tubular 1x1, 
25mm.

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO  
Confeccionada em base de 
aço inox em tripé de aço 
inox e tubo superior de aço 
inox . Concha regulável de 
aço inoxidável, Regulagem 
de altura por mandril. Nas 
medidas aproximadas Altura 
mínima 77cm. Altura máxima 
1,15 cm.

RENASCER 
(Registro 

80430259009)

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 

ADULTO: CAPACIDADE PARA ATÉ 
300 KG; FRAÇÕES: 100GRAMAS; 
PLATAFORMA 40X40CM, COM 
ANTROPÔMETRO PARA MEDIR 
ALTURA EM TUBO DE AÇO 
CARBONO COM RÉGUA INTERNA 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 
MEDINDO ATÉ 2,00M COM 
GRADUAÇÃO DE 0,5 À 0,5 CM,

WELMY / 
BALANÇA 

W300A



VALOR TOTAL DO LOTE R$ 9.370,92

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 12.725,88

Doze mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 9.370,92

Nove mil trezentos e setenta reais e noventa e dois centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 3.354,96

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 26,36%

Porto Velho, 03 junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

ACABAMENTO ESMERADO LINHAS 
MODERNAS E FUNCIONAIS; PÉS 
REGULÁVEIS EM BORRACHA 
SINTÉTICA, QUE PERMITEM 
CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E 
OFERECEM SEGURANÇA AO 
USUARIO. DISPLAY 6 DIGITOS 
EM LED´SVERMELHOS DE ALTA 
VISIBILIDADE. PLATAFORMA EM 
CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMPA 
DA BASE COM TAPETE 
ANTIDERRAPANTE, QUE PODE 
SER RETIRADO PARA LIMPEZA, 
ALIMENTAÇÃO BIVOLT. REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, 
INMETRO. 



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ: 07.626.776/0001-60

NOME FANTASIA: CIRURGICA SAO FELIPE 

TELEFONE/FAX: (041) 3354-1001

E-MAIL:

REPRESENTANTE: MARISTELA BELOTTO PELOZZO

CPF: 922.630.709-15

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

28 UND 10 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade 
e estado):

RODOVIA DOS MINERIOS, Nº 403. JARDIM MONTERREY, ALMIRANTE 
TAMANDARÉ PR

cirurgicasaofelipe@uol.com.br

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

OTO – OFTALMOSCÓPIO:

• Iluminação halógena 2.5 V de 
longa duração. Iluminação 30% mais 
brilhante, mostrando a cor 
verdadeira do tecido.

• Fibra óptica para transmissão 
de luz fria, garante campo de 
trabalho livre de sombra e aquecimento.

• Lente de visão ampla para 
visualização com magnificação.
Ótimo para visão detalhada. 
(Lente removível para 

instrumentação.)

• Sistema vedado para otoscopia 
pneumática com entrada para pera de 
insulflação (pera para insulflação não 
inclusa).

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

• Acompanha 5 especulos sendo: 
um jogo com 4 especulos 
reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 
3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave 
ou solução para esterilização) + 1 especulo 
standart 4mm.

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

• Sistema óptico vedado mantém 
o instrumento limpo e sem poeira • 
Disco de abertura com seis posições

• Lente convergente de vidro.

RIESTER / 
RUDOLF 

RIESTER GMBH 
– ALEMANHA / 

RI MINI 
(Registro 

80891620013 / 
80891620015)



35 UND 12 R$ 152,35 R$ 1.828,20

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 13.828,20

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 22.871,62

Vinte e dois mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 13.828,20

Treze mil oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 9.043,42

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 39,54%

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

REANIMADOR PULMONAR MANUAL 
(AMBU) 250 ML TAMANHO NEONATAL: 
Reanimador, material silicone, 
tipo manual, capacidade 250 ml, 
componentes reservatório de O2, 
máscara silicone, autoclavável, 
tamanho neonatal. Com REGISTRO 
NA ANVISA. Garantia mínima de 12 
meses a partir da data de 
recebimento definitivo.

FARMATEX / 
LAKHANI 
MEDICARE 
PVT.LTD – 
ÍNDIA / 
NEONATO 
(Registro 

80440960008)



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA:

CNPJ: 06.019.610/0001-13

NOME FANTASIA: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

RUA: 17- LOTE 1320, GUARÁ, BRASÍLIA DF

TELEFONE/FAX: (061) 3344-7594

E-MAIL:

REPRESENTANTE: PAULO CÉSAR BULHOES WASSOUF

CPF: 001.451.447-80

LOTE

DESCRIÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

29 UND 4 R$ 14.845,50 R$ 59.382,00

FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES 
LTDA

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

pcbw@terra.com.br

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO de 
pacientes para uso em adultos, 
pediátrico e neonatais. Deverá 
ser capaz de realizar as medições 
de ECG, Respiração, Oximetria de 
pulso, Pressão Não Invasiva e 2 
canais de Temperatura. Deverá 
possuir análise de arritmia. 
Deverá ainda possuir a 
possibilidade de medição de 
Pressão Invasiva, Capnografia 
Sidestream, EEG, BIS e TNM. O 
monitor deverá possuir tela 
colorida de LCD e touchscreen de 
15 polegadas ou superior, com 
resolução mínima de 1024x768, com 
no mínimo 8 curvas simultâneas, 
tendências de no mínimo 48 horas 
e visualização de no mínimo 3 
telas diferentes. Possuir USB 
para exportação de dados, VGA e 
tem a capacidade de comunicação 
com Central de Monitorização. 
Possuir também a possibilidade de 
comunicação com Sistema 
Hospitalar (HIS) através do 
protocolo HL7. O monitor deve ter 
possibilidade de seleção do tipo 
de paciente: adulto, pediátrico e 
neonatal. Apresentar os menus e 
mensagens na língua portuguesa 
(Brasil); Possuir no máximo 7kg e 
grau de proteção mínima de IPx1. 
Possuir bateria interna 
recarregável com autonomia mínima 
de 1 hora. Alimentação Bivolt 
Automático. Especificações: ECG – 
possuir faixa de medição mínima 
de 30 a 300 bpm, através de um 
cabo de 3 e 5 vias e detecção de 
arritmias básicas. 

WORLD LIFE / 
Modelo: WL 70 
/ WORLD LIFE 
MED. IND. E 
COM. LTDA 

(80884260002)



VALOR TOTAL DO LOTE R$ 59.382,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 59.382,28

Cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 59.382,00

Cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 0,28

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

Possuir detecção de marcapasso, 
aviso de mau contato de eletrodo 
ou eletrodo solto, e proteção 
contra descarga do cardioversor e 
equipamentos eletrocirúrgicos. 
Acessórios: 1 Cabo de ECG, 1 
Rabicho para ECG de 5 vias. 
Respiração – medição mínima na 
faixa de 0 a 150 resp./min (rpm), 
através do método de impedância 
toraxica. SpO2 – medição nas 
faixas mínimas de 0 a 100 % e 
Pulso de 30 a 300 bpm. Apresentar 
formas de onda pletismográfica e 
taxa de pulsação em batidas por 
minuto. Fornecer indicador 
numérico de qualidade de sinal 
plestismográfico e alarmes de de 
saturação, máximo e mínimo. 
Acessórios: 1 Sensor de SpO2 
Adulto. Pressão Não Invasiva 
(PNI) -  realizar medição pelo 
método oscilométrico em pacientes 
adulto, pediátrico e neonatal, de 
10 a 270 mmHg, variando de acordo 
com o tipo de paciente. Possuir 
alarmes de máximo e mínimo. 
Executar medidas de pressão 
arterial Sistólica, Média e 
Diastólica em modo automático, 
manual e STAT com intervalos de 
medida de mínimos de 1 a 120 
minutos. Acessórios: 1 Mangueira, 
1 Manguito Adulto. Temperatura - 
utilizar transdutor superficial 
ou de cavidade reutilizável ou 
descartável com faixa de leitura 
mínima entre 25 a 45°C. 
Acessórios: 1 Sensor de 
Temperatura Esofágico.



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00221/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2019

EMPRESA:

CNPJ: 11.388.997/0001-15

NOME FANTASIA: STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP

RUA: SAO PAULO Nº 105, ESTADOS, BALNÉRIO CAMBORIU SC

TELEFONE/FAX: ( 047) 3183-8200

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

CPF:

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

34 UND 4 R$ 480,60 R$ 1.922,40

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.922,40

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 6.551,00

Seis mil quinhentos e cinquenta e um reais

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 1.922,40

Mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 4.628,60

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 70,65%

Porto Velho, 03 de Junho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 
– EPP

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

licitacao@stramedical.com.br

OBJETO: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

APARELHO DETECTOR FETAL Indicação 
ambulatorial para acompanhamento de 
pré-natal, deverá conter gabinete com 
encaixe para transdutor; botão 
liga/desliga com ajuste de volume; 
visor LCD; indicador de qualidade de 
sinal; indicador de bateria fraca; 
freqüência de batimentos cardíacos: 
até 240 bpm, precisão:+2%; freqüência 
do ultra-som aproximada:2,25 MHz +/- 
10%;intensidade do ultra-som:<10 
mW/cm²;alimentado por pilhas 
recarregáveis ou bateria, 
sensibilidade: a partir da 10ª semana 
de gestação. Deverá ser acompanhado 
por 01 transdutor;01 frasco de gel de 
contato;01 bolsa para transporte;01 
bateria ou pilhas recarregáveis;01 
carregador de bateria ou pilhas 
recarregáveis e 01 manual de operação 
em português. O fornecedor deverá 
apresentar CERTIFICADO DE REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Garantia mínima 
de 01 ano após entrega. Assistência 
técnica em Porto Velho/RO. 

MONTSERRAT - 
 sonotrax 
(registro 

80153030105)


