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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00088/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 046/2018

EMPRESA: MBR FERNANDES - EPP 

CNPJ: 16.845.253/0001-04

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag.: 1179-7, c/c: 45.388-9

TELEFONE/FAX: (69) 3441-8944

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Malaquias Batista Ribeiro Fernandes

CPF: 956.675.632-15

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

3 Unidade 2 R$ 1.959,97 R$ 3.919,94

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

Rua Anísio Serrão, n. 1712, Centro, Cacoal – RO, CEP: 
76.963-052

dentalcacoal01@hotmail.com

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO 
MÓVEL: com rodízio, provido de 
motor elétrico isento de óleo, 
baixa emissão de ruídos e 
vibração, acionamento por pedal, 
fluxo de aspiração livre de ar de 
no mínimo de 35 L/min; com válvula 
de segurança, Botão de controle de 
intensidade do vácuo, Pressão 
mínima de vácuo:17 pol. Hg, 
Detector de ausência do sensor de 
nível, incorporado à tampa, o 
aspirador não liga sem o sensor 
conectado, Vacuômetro que mede a 
pressão negativa da aspiração, com 
escala de 0 a 30 pol. Hg (0 a 760 
mmHg) aproximadamente, Frasco 
coletor termoplástico com 
capacidade entre 4 a 6 litros, 
autoclavável, inquebrável, 
transparente com escala de volume 
gravada em alto-relevo e com 
gargalo de dimensões grandes, 
facilitando a limpeza, Bomba de 
vácuo, com motor linear de alto 
rendimento, que não requer 
lubrificação nem manutenção prev., 
tampa do frasco fabricado em 
silicone, com eficiente vedação, 
Sistema eletrônico de interrupção 
automática da aspiração por nível, 
que protege contra extravasamento 
e filtro de ar, Sistema de alarme 
auditivo e visual para quando o 
nível do líquido atinge 100% da 
capacidade do frasco coletor, 
Caixa construída em chapa de aço 
com pintura eletrostática ou 
material plástico de alta 
resistência, Quatro rodízios e 
alça para transporte, Chave 
elétrica liga/desliga; Alimentação 
elétrica Bivolt, Pedal elétrico 
externo que permite o controle dos 
ciclos de aspiração com o pé, 
carro de transporte. Com registro 
na ANVISA. Garantia mínima de 12 
meses a partir da data de 
recebimento definitivo.

Marca: 
Inalamed,  

Modelo: INL-
6005-C2. 
Registro: 

8062270000
5
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5 Unidade 3 R$ 499,55 R$ 1.498,65

8 Unidade 1 R$ 2.179,03 R$ 2.179,03

BANQUETA: Banqueta giratória em 
aço inoxidável, com sistema de 
elevação sem encosto; sendo os 
movimentos de subida e de descida 
do assento acionados por uma 
alavanca; Ambos os movimentos são 
amortecidos por um sistema de gás 
pressurizado; Possui base com pelo 
menos 05 rodízios e aro para apoio 
dos pés; Assento redondo com 
estofamentos em poliuretano 
injetado e recobertos em PVC sem 
costuras, lavável e encosto 
ergonômico; Dimensões aproximadas: 
altura máxima do assento 550 mm; 
altura mínima do assento 450 mm. 
Garantia mínima de 12 meses a 
partir da data de recebimento 
definitivo.

Marca: 
Santaluzia

CARRO DE EMERGÊNCIA: Carrinho de 
emergências eletricamente isolado 
em fibra ou aço com pintura 
eletrostática. - Rodízios em 
borracha de poliuretano ou similar 
com no mínimo 3” de diâmetro, com 
no mínimo 2 dotados de Freios. - 
Tábua de massagem. - Suporte para 
bala O2. - Suporte de soro – Local 
para acomodação de 
Cardioversor/desfibrilador. - 
Gaveteiro Frontal com no mínimo 04 
gavetas que ocupem metade do 
comprimento do carro (lado a lado) 
e 01gavetão que ocupe todo o 
comprimento do carro. - Trava de 
gavetas com lacre. -Mínimo de 06 
tomadas para acessórios. -Extensão 
elétrica de no mínimo 05 metros. - 
Dimensões aproximadas mínimas: 
1,00 X 0,45 X 0,80 m (Comprimento 
X Largura X Altura). 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: - 
Tensão de alimentação: 127/220 Vac 
ou sistema bivolt automático de 
tensão. - Frequência de 
alimentação: 60 Hz. - Tipo de cabo 
de rede: Deve seguir a norma ABNT 
NBR 14136:2002. CARACTERÍSTICAS 
MECÂNICAS: - Estrutura em aço. - 
Pintura alifática/eletrostática ou 
epóxi, na cor branca gelo. - 
Acessórios: Fornecimento de todos 
os cabos, conectores, acessórios, 
indispensáveis ao funcionamento. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: Registro do 
produto junto ao Ministério da 
Saúde; Catálogo do produto. Com 
registro na ANVISA. Garantia 
mínima de 12 meses a partir da 
data de recebimento definitivo.

Marca: 
Ortomed
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16 Unidade 3 R$ 899,97 R$ 2.699,91

17 Unidade 1 R$ 499,93 R$ 499,93

20 Unidade 2 R$ 582,96 R$ 1.165,92

OFTALMOSCÓPIO: Monocular direto 
com no mínimo 5 aberturas. Filtro 
de cobalto e abertura de fenda. 
Mais três aberturas com filtro 
livre de vermelho, cruzada de 
polarização linear, juntos 
proporcionam 18 tipos de abertura, 
mínimo 60 lentes montadas em um 
único dispositivo. Lentes variando 
entre - 25,0 D até + 40,0 D. 
Sistema ótico selado, com cabo 
para bateria recarregado, lâmpada 
de tipo halogênico de 
aproximadamente 3,5 V com bateria 
recarregável. Com registro na 
ANVISA. Garantia mínima de 12 
meses a partir da data de 
recebimento definitivo.

Marca: MD, 
Modelo: 

Omni 3000. 
Registro: 

8007021001
6

OTOSCÓPIO: Com cabo em aço 
inoxidável ou em metal cromado de 
alta resistência a corrosão; 
incluindo pilhas recarregáveis e 
carregador ou bateria 
recarregável; cabeçote para 
espéculos com lâmpada; luz 
amarela; regulador de alta e baixa 
luminosidade; visor articulado e 
cabeçote e móvel; mínimo de 5 
espéculos antirreflexivo com 
encaixe de metal, reutilizável e 
em diferentes calibres, de forma 
ergonômica e encaixe positivo e 
autoclavável; com lâmpada e visor 
sobressalentes. Incluso: Bolsa de 
transporte. Com registro na 
ANVISA. Garantia mínima de 12 
meses a partir da data de 
recebimento definitivo.

Marca: MD, 
Modelo: 
Mark II. 

Registro: 
8007021001

2

SUPORTE DE HAMPER: Móvel, pés com 
rodízios; em aço Inox, acompanha 
saco em algodão cru; com estrutura 
construída em tubos redondos de 
aço inox e +/- 2" de Diâmetro x 
1,20 mm de espessura; Dimensões 
aproximadas: 0.50m de diâmetro x 
0,80 de altura; dimensões Internas 
aproximadas: 0,45x0,64m Alt. Para-
choque PVC em toda volta. Com 
registro na ANVISA. Garantia 
mínima de 12 meses a partir da 
data de recebimento definitivo. 

Marca: 
Renascer, 

Modelo: RN 
14009
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23 Unidade 6 R$ 797,82 R$ 4.786,92

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 16.750,30

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 23.392,89

Vinte e três mil trezentos e noventa e dois reais a oitenta e nove centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 16.750,30

Dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 6.642,59

Seis mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 28,40%

Vinte e oito vírgula quarenta por cento

Porto Velho, 25 de julho de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

ESPALDAR EM MADEIRA (barra/escada 
de ling): características mínimas: 
equipamento fixo na parede, com 
manual do produto; certificação da 
anvisa (agência nacional de 
vigilância sanitária) distância 
entre parede e espaldar; 13,50cm, 
distância entre bastões: 19,00cm: 
peso suportado: 135kg; comprimento 
93,00cm, largura 47,00cm; altura 
237,00cm.. registro na anvisa. 
instalação por conta da 
contratada. 

Marca: 
Arktus 

Registro: 
8028445001

0



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00088/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 046/2018

EMPRESA: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP

CNPJ: 21.971.041/0001-03

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 3300-6, c/c: 256111-0

TELEFONE/FAX: (18) 3621-2782

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Karen cristina Ribeiro Stanicheski

CPF: 277.277.558-50

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

4 Unidade 1 R$ 939,00 R$ 939,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 939,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 1.351,59

Hum mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 939,00

Novecentos e trinta e nove reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 412,59

Quatrocentos e doze reais e cinquenta e nove centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 30,53%

Trinta vírgula cinquenta e três por cento

Porto Velho, 25 de julho de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

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

Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, n. 88, Sala A, 
Araçatuba – SP, CEP: 16.075-370

karen@kcrequipamentos.com.br, 
licitacao2@kcrequipamentos.com.br

BALANÇA ANTOPOMÉTRICA: Balança, 
antropométrica, adulto, digital, 
tipo plataforma, com tapete em 
borracha antiderrapante, display 
de cristal líquido, pés reguláveis 
em borracha sintética, régua 
antropométrica com escala de 2,00 
m, função tecla tara, capacidade 
máxima 200 kg, tensão 110/220v 
(Bivolt), acompanha  manual de 
instruções em português e termo de 
Garantia. Com registro na ANVISA. 
Garantia mínima de 12 meses a 
partir da data de recebimento 
definitivo

Marca: 
Santaluzia



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00088/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 046/2018

EMPRESA: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 02.405.020/0001-78

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 0299-2, c/c: 90867-3

TELEFONE/FAX: (42) 3622-9554

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Cleide Thomazini

CPF: 049.885.199-02

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

9 Unidade 1 R$ 9.198,00 R$ 9.198,00

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

Rua Pedro Alves, 945, Centro, Guarapuava – PR, CEP: 
85.010-080

licitacao@mservice.com.br

CARRO MACA AVANÇADO: Estrutura em 
aço inox, com Bandeja para 
monitor, suporte vertical para 
cilindro de oxigênio de +/- 5 
litros, suporte de soro, 
transparente ao exame radiológico, 
Corrimãos de direção simples, 
Haste simples de infusão com dois 
ganchos, Cintos de fixação. 
Movimentos Hidráulicos, Parâmetros 
Técnicos – Dimensões externas 
aproximadas: 75,5 x 205 cm, 
Plataforma do colchão de no mínimo 
65 x 192 cm, Altura das grades 
laterais acima da plataforma do 
colchão mínimo 40 cm, Comprimento 
das grades laterais de 
aproximadamente 140 mm, Ajuste da 
altura da plataforma do colchão 
58,5 a 90,5 cm, Inclinação do 
encosto 0 a 70°, Inclinação TR / 
ATR 12° / 12° Diâmetro das rodas 
+/- 200 mm, Capacidade: até 180 
kg. Acessórios inclusos: 
colchonete. Com registro na 
ANVISA. Garantia mínima de 12 
meses a partir da data de 
recebimento definitivo.

Marca: 
Moveis 

Andrade, 
Modelo: MA-

505. 
Registro: 

8038012001
0



11 Unidade 3 R$ 12.325,92 R$ 36.977,76

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 
(DEA) em corpo único, o equipamento será 
utilizado para interpretar automaticamente o 
traçado do ECG do paciente e indicar a 
aplicação do choque para reversão de parada 
nos casos de fibrilação ventricular ou 
taquicardia ventricular sem pulso mediante o 
acionamento manual pelo operador. O 
equipamento deverá possuir forma de onda 
bifásica exponencial truncada ou bifásica 
exponencial retilínea com ajuste automático 
em função da impedância do paciente adulto 
e pediátrico, com carga que abranja no 
máximo 200 joules para pacientes adultos e 
50 joules para pacientes pediátricos por onda 
bifásica e impedância- compensada. O 
equipamento deverá possuir bateria 
recarregável com carregador bivolt de seleção 
automática de tensão ou bateria descartável 
(peça ou conjunto).  A garantia (no caso de 
bateria recarregável) ou a vida útil (no caso de 
bateria descartável) não poderá ser inferior à 
04 (quatro) anos e em sendo bateria 
descartável deverá ter capacidade que 
permita autonomia de utilização do aparelho 
para, no mínimo, 200 choques ou 4 horas de 
tempo operacional quando nova, além de 
indicador de aviso de bateria fraca, o qual 
deve permitir, no mínimo, 6 choques ou 10 
minutos de tempo de operação quando 
acionado o aviso de bateria fraca. O 
equipamento deverá possuir diariamente e de 
maneira automática um sistema automático 
de verificação ou auto teste de todos os 
componentes essenciais para o 
funcionamento do desfibrilador tais como: 
teste do nível da carga da bateria, teste dos 
circuitos internos, teste do software e da 
presença e da integridade do eletrodo, 
contando com um sistema de aviso com 
sistema de alarme áudio visual  quando o 
aparelho necessitar de manutenção 
preventiva, reparativa, ou quando a carga da 
bateria estiver baixa, de forma a garantir o 
bom estado e a segurança em sua utilização 
para os usuários e os pacientes. O peso total 
do desfibrilador externo automático com a 
bateria e pás instaladas deverá ser de no 
máximo, 2,3 kg; Deverá possuir sistema de 
eletrodo que possibilite a aplicação de 
choques em pacientes adultos e pediátricos. 
Caso não sejam eletrodos específicos para 
desfibrilação em pacientes pediátricos de 
reconhecimento automático o aparelho deverá 
ter chave pediátrica ou modo pediátrico que 
possibilite o procedimento de desfibrilação em 
crianças com idade inferior a 8 anos, ou 25Kg 
com segurança administrando carga não 
superior a 50 joules para o modo infantil ou 
pediátrico.  Cada equipamento deverá ser 
fornecido com 2 pares de eletrodos 
autoadesivos descartáveis de desfibrilação 
adulto e pediátrico em quantidade suficiente 
para, no mínimo, 2 atendimentos adulto e 
pediátrico; Os eletrodos autoadesivos 
descartáveis de desfibrilação adulto e infantil 
deverão possuir o desenho da posição correta 
de aplicação no corpo humano; Registro na 
ANVISA, garantia mínima de 01 ano após a 
entrega definitiva. 

CMOS 
DRAKE Life 
400. 
Registro 
800581300
08



11

O equipamento deverá permitir registro em 
memória interna ou através de dispositivo de 
armazenamento externo (cartão de memória 
ou similar), do registro de ECG contínuo (pré-
choque, choque e pós-choque) de no mínimo 
os últimos 15 minutos, eventos críticos, ações 
do aparelho e procedimentos realizados; 
Deverá possibilitar ainda a transmissão de 
dados armazenados no equipamento, através 
de tecnologia sem fio, por meio de porta 
infravermelho, wifi ou bluetooth, para 
computador que atenda o sistema operacional 
“Windows 7 ou versão posterior” para acesso 
dos dados da memória interna ou através de 
dispositivo de armazenamento externo (cartão 
de memória ou similar), permitindo a leitura 
posterior do traçado de ECG, procedimentos 
executados e demais dados disponíveis; Para 
cada aparelho deverá ser fornecido sem custo 
adicional, solução de hardware e/ou software 
dedicados que se façam necessários para 
viabilizar a transmissão dos dados descritos 
no item anterior; Possuir modo de 
desfibrilação semiautomático ou modo DEA 
com mensagens e orientações de voz em 
português operando em conformidade com as 
recomendações para reanimação 
cardiopulmonar da American Heart 
Association de 2010, devidamente 
comprovado pelo manual de usuário vigente 
na ANVISA; Possuir sistema de voz para 
mensagens e orientações em português para 
auxílio do procedimento de ressuscitação 
cardio pulmonar - RCP para paciente adulto e 
infantil e fornecendo instruções claras por 
áudio sobre a quantidade adequada, 
frequência e profundidade das compressões 
cardíacas, bem como, para as ventilações 
estando atualizado com o protocolo da 
American Heart Association de 2010 
devidamente comprovado pelo manual de 
usuário registrado na ANVISA; Possuir alto-
falantes internos, sinais sonoros e botão de 
choque com indicador luminoso; Deverá 
possuir índice de proteção (Ingress 
Protection) contra sólidos e líquido igual ou 
superior a classificação IP55, comprovado por 
entidade certificadora reconhecida e pelo 
manual do usuário registrado na ANVISA; 
Deverá possuir tempo total de carga para 
aplicação de choque após a pausa da RCP 
de, no máximo, dez segundos para energia 
máxima com uma bateria nova totalmente 
carregada;  Cada equipamento deverá ser 
entregue com manual de funcionamento e 
manutenção em português do Brasil; Deverá 
ser entregue com bolsa para transporte 
própria para o desfibrilador que permita 
mesmo quando fechada visualizar o indicador 
de status do equipamento, deverá ser 
resistente e impermeável e possuir alças de 
ombro com ajuste de tamanho e alça para 
transporte manual, a qual pode ser suprida 
pela alça do próprio aparelho quando esta for 
projetada para tal uso em conjunto com a 
bolsa. Ter compartimento interno para 
acessórios em módulo compacto, exceto para 
equipamentos que possuam em sua própria 
estrutura, compartimento para os referidos 
acessórios;



22 Unidade 6 R$ 19.329,62 R$ 115.977,72

CAMA PPP - CABECEIRA E PESEIRA: 
Removíveis em poliuretano injetado 
- CHASSI: Base em tubo 50 x 30 x 
1,5mm com pés recuados totalmente 
revestida em material 
termoplástico de alta resistência, 
com bandeja para guarda dos anexos 
- ESTRADO: articulado em 3 
secções, sendo dorso, centro fixo 
e peseira, com estrutura em tubos 
de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 
1,5mm, totalmente revestido em ABS 
termo-conformado de alto impacto - 
MOVIMENTOS: Trendelemburg, Reverso 
do Trendelemburg, elevação do 
dorso e elevação do leito - 
Abertura do semicírculo do centro 
fixo de 330mm - Sistema de 
acionamento através de 3 motores 
com comando elétrico com controle 
remoto a fio, com dispositivo de 
segurança - Duas baterias de 9 
volts - GRADES: laterais 
localizadas no dorso, em 
poliuretano injetado, móveis pelo 
sistema semi-giro, permitindo que 
fiquem acima e abaixo do leito - 
ACESSÓRIOS: Equipada com um par de 
porta-coxas estofados, com altura 
reguláveis e anexos em inox. Um 
par de barras de apoio com altura 
regulável, em aço inox, 
localizadas nas laterais do leito, 
que permitem auxílio à 
parturiente, ou arco de esforço em 
aço inox, para parto de cócoras. 
Bacia em aço inox localizada sob a 
peseira, para coleta de resíduos. 
- PARTO: Permite, através de 
dispositivo, a retração da parte 
das pernas sob o leito para o 
momento do parto. Provida de 
encaixe para guarda da peseira 
junto da cabeceira. Suporte de 
soro em aço inox, com altura 
regulável, adptável nos dois lados 
da cabeceira. Apoio para os pés - 
PÁRA-CHOQUE: Provida de pára-
choque redondo nos 4 pontos da 
cama para proteção de parede - 
RODÍZIOS de 150mm de diâmetro com 
banda de rodagem condutiva em 
poliuretano, com sistema de 
movimento/freio acionado por um 
único pedal, colocado em dois 
lados da base da cama, permitindo 
o movimento livre dos 4 rodízios 
em todas as direções, podendo 
direcionar 2 rodízios para longos 
cursos e travar os 4 rodízios, 
impedindo que a cama se movimente 
- COLCHÕES: De espuma revestido em 
couvim, de acordo com as partes do 
leito da cama - Indicador de 
ângulo - Alívio mecânico - 
CAPACIDADE: 180 kg.
DIMENSÕES Externas: 2,10 x 1,10; e 
altura regulável de 0,55 até 
0,80m;  Internas: 1,90 x 0,90m. 
ACOMPANHA: bateria recarregável e 
suporte tipo cavalinho. Registro 
na ANVISA, garantia mínima de 1 
ano após a entrega.  

Moveis 
Andrade MA-

490. 
Registro: 

8038012000
2



VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 162.153,48

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 182.650,75

Cento e oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 162.153,48

Cento e sessenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 20.497,27

Vinte mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 11,22%

Onze vírgula vinte e dois por cento

Porto Velho, 25 de julho de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00088/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 046/2018

EMPRESA: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA – ME

CNPJ: 06.127.890/0001-83

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (41) 3039-9918 e (41) 99646-4963

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Diego Mendes Luciano

CPF: 038.044.759-22

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

12 Unidade 1 R$ 5.688,00 R$ 5.688,00

14 Unidade 3 R$ 1.499,93 R$ 4.499,79

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

Rua Aluisio de Azevedo, n. 475, bairro Vargem Grande, 
Pinhais – PR, CEP: 83.321-270

Banco Itaú, Ag. 3702, c/c: 08.845-5              
Banco do Brasil, Ag. 3041-4, c/c: 122.430-1

igor@conkast.com.br, conkast@conkast.com.br

MACA DE TRANSFERÊNCIA DOIS CARROS: 
Estrutura em aço inox AISI 304. 
maca de transferência constituída 
por 2 carros e 1 leito; leito em 
chapa n°22 de aço inox AISI 304; 
rodas 4 rodízios de 6", sendo 2 
com freios; sistema de engate 
acoplando os carros para 
deslizamento do leito; com pára-
choque de borracha em toda volta; 
grades laterais em aço inox AISI 
304; dimensões: 200 x 60 x 80 cm 
(c x L x a) aproximadamente. 
Capacidade: até 180 kg; acompanha 
suporte de soro em aço inox e 
colchonete em espuma de 
poliuretano injetado, densidade 
28, 7 cm aproximadamente. Com 
registro na ANVISA. Garantia 
mínima de 12 meses a partir da 
data de recebimento definitivo.

Conkast, 
Modelo: CNK 

1095. 
Registro: 

8128980000
4

MESA GINECOLÓGICA: Estrutura em 
aço inox, de 1 1/4" de diâmetro 
com 1,20 mm de espessura; leito em 
chapa de aço inox, dividido em 3 
seções, sendo 1fixa e 2 
c/movimentos por cremalheiras; pês 
com ponteiras de borracha; balde e 
gaveta em aço inox; acompanha: 
porta coxa em espuma de 
poliuretano; dimensões: (50 x 170 
x 80 cm) aproximadamente. Com 
registro na ANVISA Garantia mínima 
de 12 meses a partir da data de 
recebimento definitivo.

Conkast, 
Modelo: CNK 

1281. 
Registro: 

8128980000
3



26 Unidade 3 R$ 296,98 R$ 890,94

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 11.078,73

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 15.576,48

Quinze mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 11.078,73

Onze mil e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 4.497,75

Quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 28,88%

Vinte e oito vírgula oitenta e oito por cento

Porto Velho, 25 de julho de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL – 
refletor parabólico tipo foco com 
haste flexível cromada e regulagem 
de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 
m máximo, base de aço pintado com 
tinta eletrostática a pó, com 3, 4 
ou 5 rodízios, lâmpada halógena 
dicróica fria de 12v x 50w bivolt 
automático. Garantia mínima de 01 
ano.

Conkast, 
Modelo: CNK 

1150.



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00088/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 046/2018

EMPRESA:

CNPJ: 07.626.776/0001-60

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (41) 3354-1001 e (41) 3354-1002

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Maristela Belotto Pelozzo

CPF: 922.630.709-15

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

18 Unidade 4 R$ 160,00 R$ 640,00

25 Unidade 2 R$ 1.540,00 R$ 3.080,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 3.720,00

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 
EPP

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

Rod. dos Minérios, n 403,sala 08,Jardim Monterrey, 
Almirante Tamandaré – PR, CEP:83.507-000

Banco do Brasil, Ag. 1622-5, c/c: 27.649-9, Caixa 
Econômica Federal, Ag. 163 – op 003, c/c: 2284-8, 
Banco do Bradesco, Ag: 01205-0, c/c: 000333-8, Banco 
Itaú, Ag. 3701, c/c: 33000-7

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

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.

Advantive / 
Foremount 
Enterprise 
CO., Ltd – 
Taiwan / 
Neonatal. 
Registro: 

1029690012
0

AMNIOSCÓPIO. Característica de 
utilização: Aparelho para 
Visualização de líquido amniótico 
para estudo da vitalidade fetal. 
Tipo de montagem: Portátil. Fonte 
de luz: Lâmpada LED e embutida; 
Escala de cor: branca, amarela, 
verde, vermelha e marrom. Ponta: 
Em material esterilizável; Em 
material transparente. Corpo: Em 
metal inoxidável ou cromado; 40 mm 
de diâmetro +- 3mm; 85 mm de 
comprimento +- 10mm. Fonte de 
Alimentação: Bateria embutidas e 
recarregáveis em tomada; Conversor 
que permita o uso do aparelho em 
rede elétrica (100-240V); Cabo de 
energia de acordo com o novo 
padrão de plugs e tomadas. 
Normativas: Possuir Registro na 
Anvisa/MS. Acessórios: 2 lâmpadas 
reservas; 2 baterias, 
recarregáveis; 1 carregador bivolt 
(compatível com a bateria 
ofertada); 3 pontas: 1 grande 
(210x25x17mm), 1 média 
(190x25x13mm) e 1 pequenas 
(170x25x09mm). Variação de +- 2mm; 
Maleta para transporte; Demais 
acessórios para o perfeito 
funcionamento do equipamento. 
Siglas V – Volts; LED – Diodo 
emissor de luz; mm – milímetros. 
Registro na ANVISA, garantia 
mínima de 1 ano após a entrega.

Ciruvet / 
Ciruvet Ind. e 

Com. Ltda 
Epp – Brasil / 

11300-2. 
Registro 

8057418000
9



VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 4.694,68

Quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 3.720,00

Três mil setecentos e vinte reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 974,68

Novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 20,76%

Vinte vírgula setenta e seis por cento

Porto Velho, 25 de julho de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00088/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 046/2018

EMPRESA:

CNPJ: 05.022.486/0001-82

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 3275-1, c/c: 5306-6

TELEFONE/FAX: (41) 3367-9996

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Cyntia Fumagali

CPF: 874.981.629-20

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

19 Unidade 1 R$ 2.633,00 R$ 2.633,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 2.633,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 3.870,85

Três mil Oitocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 2.633,00

Dois mil seiscentos e trinta e três reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 1.237,85

Hum mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 31,98%

Trinta e um vírgula noventa e oito por cento

Porto Velho, 25 de julho de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS – 
EIRELI EPP

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

Rua Dante Angelote, n. 531, bairro Alto, Curitiba – 
PR, CEP: 82.820-470

macrolife@macrolife.com.br

RETINOSCÓPIO: Com corpo em aço 
inoxidável, espelho em bloco 
óptico, com lentes positivas 
metalizadas; Sistema de foco 
externo com rotação contínua; 
Cartões de alvo magnéticos para 
retinoscopia dinâmica; iluminação 
3,5 v a bateria ou elétrica. Fenda 
com rotação de 360°; acompanha: 01 
cabo recarregável, 01 cabeça de 
retinoscópio; lâmpada 
sobressalente 3,5 v e 01 estojo de 
proteção; inclui: manual 
operacional, instalação, 
treinamento e assistência técnica. 
Com registro na ANVISA. Garantia 
mínima de 12 meses a partir da 
data de recebimento definitivo

MD / ZUMAX 
MEDICAL CO, 
LTD. - China, 

República 
Popular / 

Streak. 
Registro: 

8007021900
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00088/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 046/2018

EMPRESA:

CNPJ: 05.028.965/0001-06

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 0102-3, c/c: 107501-2

TELEFONE/FAX: (69) 9-9976-8576

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Paulo Henrique Vedana da Costa

CPF: 929.561.732-00

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

27 Unidade 2 R$ 15.499,50 R$ 30.999,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 30.999,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 30.999,34

Trinta mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 30.999,00

Trinta mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 0,34

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

Porto Velho, 25 de julho de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI – 
ME

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

Rua Duque de Caxias, 1480, centro, Porto Velho – RO, 
CEP: 76.801-110

licitacao@alphamedi.com.br

BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM 
FOTOTERAPIA REVERSA: para 
tratamento da hiperbilirrubinemia 
neonatal, submetendo o paciente a 
uma exposição à radiação 
concentrada no espectro azul, da 
luz visível. possuir colchão de 
gel moldado, vulcanizado e macio 
com capa protetora transparente, 
com conjunto de super-leds com 
emissão no espectro azul focado em 
455nm, dispostas na base de um 
berço em acrílico, regulável com 
altura colchão apropriado que 
permite a passagem da irradiação 
da fonte para o paciente, abertura 
superior com sobreposição de 
lamina refletora, de modo a jogar 
a luz de volta para o paciente, 
carro de transporte em móvel em 
chapa de aço com fino acabamento 
em epóxi, com gavetas, montado 
sobre quatro rodízios giratórios 
de no mínimo 4 polegadas, sendo 
dois com freio, 220 volts - 60 
hertz. Possuir display 
alfanumérico e controle 
microprocessado. Irradiancia 
media, na faixa do azul de no 
máximo 50 microw/cm2.nm, dimensões 
aproximadas: largura 45,00cm; 
comprimento 80,00cm; altura 
120,00cm. Manual de operação em 
português. Garantia mínima de 12 
meses. Certificado de conformidade 
com a norma técnica NBR IEC 
60601.1; possuir registro na 
ANVISA.

Marca: 
FANEM, 
Modelo: 

Bilitron Bed 
4006. 

Registro: 
1022462006
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