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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00491/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2018

EMPRESA:

CNPJ: 27.048.093/0001-80

DADOS BANCÁRIOS: SICCOB 756, Ag. 5018, c/c: 120.768-7

TELEFONE/FAX: (69) 3301-7043 e (69) 9-8111-7724

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Antonio Alves de Sousa

CPF: 289.755.612-91

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

2 UND 4 R$ 3.497,50 Elgin R$ 13.990,00

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES 
COMERCIAIS EIRELI – EPP

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

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

regionalcse@hotmail.com

Ar Condicionado – Ar 
Condicionado Split – Tipo: 
Piso Teto de 24.000 Btus 
Quente/Frio Com: Gás ecológico 
R407C ou R410A: gás que não 
agride a camada de ozônio. 
Função siga-me: com um sensor 
no controle remoto, a função 
permite que a temperatura 
desejada seja mantida onde 
está localizado o controle 
remoto. Função Auto-limpeza: 
evita proliferação de odores e 
mofo garantindo um ar mais 
saudável. Função ECO: 
economiza energia adequando-se 
a variação de temperatura do 
corpo durante o sono. Tripla 
filtragem (Ultra Filter + 
Carvão Ativado + Nylon) Ultra 
filter: retém até 99% das 
bactérias*. Filtro de carvão 
ativado: reduz odores no 
ambiente. Filtro de nylon: 
retém partículas de poeira. 
Função brisa: Movimento das 
aletas que produz uma 
agradável sensação de brisa. 
Função turbo: Com apenas um 
toque você seleciona a máxima 
performance. Timer digital 24 
horas: Liga e desliga o 
aparelho no tempo programado. 
Função desumidificar: Retira a 
umidade excessiva do ar. 
Display digital: Facilita a 
visualização da função 
selecionada. Função 
desliga/liga display: Opção de 
ligar ou desligar a iluminação 
do display da unidade interna 
através de um botão no 
controle remoto. Função Auto: 
O condicionador de ar atinge a 
temperatura programada pelo 
consumidor, ajustando o ciclo 
e a velocidade da ventilação. 
Ajuste preciso da posição da 
aleta: Facilita direcionar o 
fluxo de ar na direção 
desejada. 
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2

3 UND 4 R$ 1.748,75 Elgin R$ 6.995,00

Controle remoto em 
português: Oferece mais 
comodidade para operar o 
produto e ainda conta com 
um relógio digital e 
indicador de temperatura 
ambiente no display. 
Testado nas bactérias 
Escerichia coli e 
Staphylococcus aureus. 
Prazo de Garantia do 
produto de no mínimo 12 
(doze) meses, e Prazo de 
Garantia do Compressor de 
no mínimo de 03(três) anos, 
e já incluso montagem com 
perfuração da parede ou 
laje para instalação da 
evaporadora, passagem de 
tubulação de cobre deverá 
ser de acordo com a 
necessidade da instalação 
parede/parede, e fixação da 
condensadora, partes 
elétricas, drenos e a 
tubulações de cobre de 
qualquer tipo de até 6 
metros de comprimento para 
instalação. Deverão dispor 
da ENCE – Etiqueta Nacional 
de Conservação de Energia 
emitida pelo INMETRO tipo 
A. Aquisição com instalação 
por conta da contratada 
(mão de obra qualificada e 
material – suportes, 
mangueiras (drenos) e 
presilhas para escoamento 
de água até o nível do 
solo), numa distância média 
de 3 metros entre a 
condensadora e a 
evaporadora. Assistência 
técnica autorizada em Porto 
Velho. 

Ar Condicionado – 12.000 
Btus tipo split função 
quente e frio. Ar com: Gás 
ecológico R407C ou R410A: 
gás que não agride a camada 
de ozônio. Função siga-me: 
com um sensor no controle 
remoto, a função permite 
que a temperatura desejada 
seja mantida onde está 
localizado o controle 
remoto. Função Auto-
limpeza: evita proliferação 
de odores e mofo garantindo 
um ar mais saudável. Tripla 
filtragem (Ultra Filter + 
Carvão Ativado + Nylon) 
Ultra filter: retém até 99% 
das bactérias*. Filtro de 
carvão ativado: reduz 
odores no ambiente. 



Página 3

3

Filtro de nylon:retém 
partículas de poeira.Função 
brisa:Movimento das aletas que 
produz uma agradável sensação 
de brisa. Função turbo:Com 
apenas um toque você seleciona 
a máxima performance.Função 
Timer:Liga e desliga o 
aparelho no tempo 
programado.Função 
desumidificar:Retira a umidade 
excessiva do ar.Display 
digital:Facilita a 
visualização da função 
selecionada. Função 
desliga/liga display:Opção de 
ligar ou desligar a iluminação 
do display da unidade interna 
através de um botão no 
controle remoto.Função Auto:O 
condicionador de ar atinge a 
temperatura programada pelo 
consumidor,ajustando o ciclo e 
a velocidade da ventilação. 
Ajuste preciso da posição da 
aleta:Facilita direcionar o 
fluxo de ar na direção 
desejada.Controle remoto em 
português:Oferece mais 
comodidade para operar o 
produto e ainda conta com 
indicador de temperatura 
ambiente no display.Testado 
nas bactérias Escerichia coli 
e Staphylococcus aureus. Prazo 
de Garantia do produto de no 
mínimo 12(doze)meses,e Prazo 
de Garantia do Compressor de 
no mínimo de 3(três)anos,e já 
incluso montagem com 
perfuração da parede ou laje 
para instalação da 
evaporadora, passagem de 
tubulação de cobre deverá ser 
de acordo com a necessidade da 
instalação 
parede/parede,fixação da 
condensadora, partes 
elétricas, drenos e a 
tubulações de cobre de 
qualquer tipo de até 6 metros 
de comprimento para 
instalação.Deverão dispor da 
ENCE-Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia emitida 
pelo INMETRO tipo A.Aquisição 
com instalação por conta da 
contratada(mão de obra 
qualificada e material-
suportes,mangueiras(drenos)e 
presilhas para escoamento de 
água até o nível do solo),numa 
distância média de 6 metros 
entre a condensadora e a 
evaporadora.Assistência 
técnica autorizada em Porto 
Velho.
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4 UND 4 R$ 1.030,75 Padin R$ 4.123,00

6  UND 7 R$ 474,28 Padin R$ 3.319,96

10 UND 20 R$ 186,25 Inoxel R$ 3.725,00

Armário – Armário com 12 
portas medindo 
aproximadamente 1,85 m de 
altura x 95 cm de largura x 
45 cm de profundidade, 
estrutura em aço carbono, 
tratamento anticorrosivo e 
fosfatizante, pintura 
eletrostática a pó com 
camada mínima de 70 micras. 
As laterais e divisórias 
deverá conter: 02 laterais, 
01 fundo, 02 divisórias, 02 
tampos (superior e 
inferior), 03 bandejas de 
separação de compartimentos 
e 12 portas confeccionados 
em chapa de aço nº 24 (0,60 
mm), reforço interno 
(esquadro) fixado nas 
laterais e rodapé dobrado 
em forma de ´u´ 
confeccionados em chapa de 
aço nº 18 (1,20 mm) e 04 
pés reguláveis (sapatas) 
para correção de pequenos 
desníveis. cada porta 
deverá ter 02 dobradiças 
internas, perfurações de 
ventilação e fechadura com 
duas chaves cada. área de 
entrada de cada porta de 
aproximadamente 39,5 cm de 
altura x 27,9 cm de largura 
e área interna de cada 
compartimento com 
aproximadamente 41,5 cm de 
altura x 34,5 cm de largura 
x 42,5 cm de profundidade. 

Arquivo 4 gavetas em Aço – 
Quantidade de gavetas: 4, 
Chapa: 26 / 0,45 mm, 
Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 
0,47 X Prof. 0,70, Puxador: 
Tipo Alça (cinza), Portas 
etiquetas, Deslizamento: 
Rolamento, Capacidade de 
Peso por gaveta: 15 kg, 
Pintura: Epóxi Pó.

Balde a Pedal – Balde com 
pedal e tampa. Construído 
em aço inoxidável, tampa 
acionada por pedal. 
Indicados para áreas 
internas e externas 
laboratoriais, 
hospitalares. Tampa com 
sistema de abertura e 
fechamento através de pedal 
promove a vedação do 
coletor evitando a 
dispersão de odores e a 
entrada de insetos, além de 
evitar os riscos de 
contaminação. Descrição: 
comprimento x largura: 
32x42 cm altura: 48 cm 
peso: 1,900 kg capacidade: 
30 litros. 
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12 UND 4 R$ 499,97 Begel R$ 1.999,88

15 UND 10 R$ 400,00 Milla R$ 4.000,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 38.152,84

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 42.438,49

Quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 38.152,84

Trinta e oito mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 4.285,65

Quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 10,10%

Dez vírgula dez por cento

Porto Velho, 17 de agosto de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Bebedouro/ Purificador 
Refrigerado – Bebedouro com 
reservatório, duas 
torneiras, para garrafão de 
20 litros, aço inoxidável, 
vertical elétrio, duas 
torneiras totalmente 
desmontáveis para facilitar 
a higienização, 
diferenciadas por cor, 
sendo uma para água natural 
e outra para água 
refrigerada; Compressor 
silencioso de alto 
desempenho que utiliza o 
gás R134a (que não agride a 
camada de ozônio), gabinete 
em resina poliéster 
reforçada sem emendas. 
Reservatório: Fabricado em 
resina poliéster fundida ou 
similar, sem emendas; 
Refrigeração: Unidade 
composta por condensador, 
micro ventilador e 
compressor. Controle de 
temperatura: Termostato com 
sete posições possibilita 
controle total para uma 
água na temperatura 
variando entre 2 e 18º C; 
Consumo de energia classe 
A. Selo INMETRO Voltagem: 
110 V Garantia: 12 meses 

Cadeira Diretor Base 
Giratória com Braço – 
Assento Regulável, Braços 
Fixos Rodízios, 
Ecologicamente correto, 
Largura (aberto) 46 cm. 
Altura (aberto) 101 cm. 
Profundidade (aberto) 46 
cm.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00491/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2018

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) 3443-5059

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Maquias Batista Ribeiro Fernandes

CPF: 956.675.632-15

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

5 28 R$ 925,00 Ortomed R$ 25.900,00

8 UND 3 R$ 926,66 R$ 2.779,98

9 UND 1 R$ 649,99 R$ 649,99

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

Rua Anísio Serrão, n. 1712, centro, Cacoal – RO, CEP: 
76.963-852

dentalcacoal01@hotmail.com

Armário Vitrine – com duas 
portas, para medicamentos, 
fundo e teto em chapa de aço 
esmaltado, porta e laterais de 
vidro cristal de 3,00 mm, com 
4 prateleiras de vidro 
fantasia de 4,00 mm de 
espessura. Dimensões: largura 
0,65 m comprimento x 0,40 m 
profundidade x 1,65 m de 
altura. Características 
Adicionais: pés protegidos com 
ponteiras plásticas, com 
fechadura cilíndrica. Pintura 
a ser definida, quando da 
solicitação do pedido, com 
tratamento anticorrosivo. 
Garantia mínima de 12 (doze) 
meses a contar da data de 
entrega. 

 UND

Balança Antropométrica Adulto 
– Balança mecânica 
antropométrica adulto, 
capacidade p/150 kg, divisões 
de 100 g; pesagem mínima de 2 
kg, altura 1,35 m; estrutura 
em chapa de aço em carbono; 
régua antropométrica c/escala 
de 2,00 m em alumínio; 
plataforma de 380x290mm; 
tapete em borracha 
antiderrapante; pe reguláveis; 
régua em aço cromado; cursor 
em aço inoxidável; aferida 
pelo INMETRO 

Welmy 
Balança 110 

CH

Balança Antropométrica 
Infantil – Modo de Operação 
digital Capacidade de até 30 
kg, fração de 05 gramas, 
concha (prato) anatômica, 
visor com leds luminosos, 
botão de tara automático, 
bivolt automático. Capacidade 
mínima: 250 gr.

Welmy 
Balança 110 

CH
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11 6 R$ 324,99 Ortomed R$ 1.949,94

13 UND 2 R$ 414,50 Ortomed R$ 829,00

17 UND 1 R$ 5.979,00 R$ 5.979,00

18 UND 2 R$ 2.189,99 R$ 4.379,98

20 UND 2 R$ 7.250,00 R$ 14.500,00

Banqueta Alta – Banqueta para 
uso em Laboratórios, 
confeccionado em estrutura 
metálica tubular, com reforços 
laterais entre as pernas, 04 
pés com apoio, acento redondo 
inteiriço sem encosto. Nas 
partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão. Os 
pontos de solda não devem 
apresentar pontos cortantes, 
superfícies ásperas ou 
escórias. Garantia de no 
mínimo 02 anos contra defeitos 
de fabricação.

 UND

Biombo – Biombo hospitalar, 
material aço inoxidável polido 
tubular, acabamento da 
estrutura pintura em epóxi, 
tipo triplo dobrável, altura 
1,80 cm, comprimento 2,00 
aproximadamente, aberto cm, 
tipo de rodízio ponteiras 
giratórias, tecido reforçado.

Cadeira Otorrinológica – 
Movimento elétrico encosto 
regulável apoio cabeça 
regulável movimentos laterais 
livres acionamento da 
resistência comando lateral 

Xenonio EL-
04/A 

(Registro: 
80559100003

)

Carro de Emergência – 
Confecção estrutura/tampo: 
aço-carbono pintado / aço-
carbono pintado; suporte para 
desfibrilador; suporte de 
soro; gavetas: de 04 a 06; 
suporte para cilindro; tábua 
de massagem; régua de tomadas 
com cabo de no mínimo 1,50 m.

RENASCER 
RNCP700 
(Registro: 

80430259005
)

Colposcópio – Tipo binocular, 
alta resolução, ocular fixa e 
ajustável l, tipo filtro luz 
verde removível, capacidade 
aumento em até 17 vezes, 
tensão alimentação 110/220 V, 
tipo lâmpada luz fria ou 
halógena 0 a 150w, 
características adicionais: 
pedestais com rodízio, altura 
regulável 85 a 120 cm, tipo 
regulagem filtro regulável, 
campo 18 mm, micro-enfoque, 
distância focal 300 mm, 
acessórios cabo fibra ótica, 
capa proteção, rodízio em ´y´. 
Registro na ANVISA.

MEDPEJ PE-
7000F 

(registro: 
80127840014

)
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27 UND 2 R$ 730,00 Permution R$ 1.460,00

28 UND 10 R$ 325,00 Ergoplax R$ 3.250,00

30 UND 1 R$ 973,97 R$ 973,97

34 UND 1 R$ 262,50 R$ 262,50

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 62.914,36

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 84.285,68

Oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 62.914,36

Sessenta e dois mil novecentos e catorze reais e trinta e seis centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 21.371,32

Vinte e um mil trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 25,36%

Vinte e cinco vírgula trinta e seis por cento

Porto Velho, 17 de agosto de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Lavadora de Pipeta – Ideal 
para lavagem de grande número 
de pipetas em laboratórios, 
Farmácias de Manipulação, 
Indústrias, Centros de 
Pesquisas, Universidades, etc; 
Fabricado totalmente em PVC; 
Depósito para solução de 
limpeza (02 peças); Cesto 
perfurado para acomodar as 
pipetas a serem lavadas (01 
peça); Depósito sifão lavador 
(01 peça); Capacidade: 150 
pipetas de 10 ml ou 250 
pipetas de 5 ml; Diâmetro de 
150 mm; Altura total: 680 mm.

Longarina – Assento/ encosto 
polipropileno número de 
assentos 03 lugares.

Mesa Ginecológica – Material 
de confecção aço / ferro 
pintado posição do leito móvel 
gabinete com portas e gavetas 
não possui. 

Ortomed OM 
705.1 

(Registro: 
80849759004

)

Suporte para Soro – Suporte de 
soro com rodízios; altura 
fixa; 4 pés pintados c/ rodas; 
estrutura tubular em aço 
redondo; pés com rodízios 
giratórios de 2"; dimensões: 
2,00 m altura x 0,40 m largura 
x 0,40 m profundidade. 

Renarcer 
RN13003 
(registro: 

80430259004
)
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00491/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2018

EMPRESA: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

CNPJ: 07.626.776/0001-60

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 1622-5, c/c: 27.649-9

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

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Michael W.G. Neves

CPF: 040.865.529-14

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

7 1 2800 R$ 2.800,00

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

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

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Autoclave 21 litros – 
Autoclave horizontal 
digital 21 litros, câmera 
interna em aço inoxidável. 
Esterilização vapor 
saturado, despressurização 
automática, ciclo de 
secagem de porta fechada e 
desligamento automático, 
vedação da porta em 
silicone, resistente a 
variação temperatura e 
pressão. Bandejas em 
alumínio ou aço perfuradas 
e removíveis, copo graduado 
dosador. Gabinete em chapa 
de aço-carbono com 
tratamento anticorrosivo e 
pintura em epóxi. O 
equipamento deverá possuir 
as seguintes 
características: 01 
autoclave horizontal, 01 
cabo de energia, 02 
bandejas de alumínio ou 
aço, 01 copo medidor de 
plástico, 01 haste de 
despressurização, 01 manual 
de instruções. Dimensões da 
câmara: 25,2 X 42,1 cm 
(diâmetro x comprimento), 
Dimensões da autoclave: 33 
x 40 x 59,5 cm (altura x 
largura x comprimento). O 
equipamento deverá possuir 
sistema de segurança que 
ofereçam proteção contra 
imprevistos, chave 
liga/desliga, Alimentação 
110 V.

 UND

Stermax / Setermax 
Produtos Médicos 

Ltda. - Brasil / ASE 21 
litros (Registro: 
10430810009)
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21 UND 4 5500 R$ 22.000,00

23 UND 3 50,75 R$ 152,25

24 UND 1 456 R$ 456,00

33 UND 2 325 R$ 650,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 26.058,25

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 29.405,52

Vinte e nove mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 26.058,25

Vinte e seis mil e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 3.347,27

Três mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 11,38%

Onze vírgula trinta e oito por cento

Porto Velho, 17 de agosto de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Eletrocardiógrafo – Número 
de canais: 12,  software 
para exame em computador, 
acessório(s): 1 cabo ecg. 
modelo digital, tipo 
portátil, voltagem 110/220, 
funções ajuste, 
sensibilidade, 5,10 e 20 
mm, tipo registro, 12 
derivações simultâneas, 
velocidade, registro12,5;25 
e 50 mm, características 
adicionais, saída serial, 
interface computador, 
acessórios, bateria interna 
recarregável, tipo 
impressora, impressora 
térmica, manual e 
automática. 

Alfamed / Alfamed 
Sistemas Medicos 

Ltda – Brasil / 
Compassus (registro: 

80629370012)

Esfigmomanômetro Adulto – 
Material de confecção 
tecido em algodão 
braçadeira/ fecho velcro. 

Premium / Wenzhou 
Kangju Med. Inst. Co. Ltd-
China, República Popular / 

BR 20D (Registro: 
80275310022)

Foco Cirúrgico de Solo 
Móvel – Foco de luz 
auxiliar para exames 
clínicos e ginecológicos. 
Com haste superior flexível 
e cromada e pedestal com 
haste inferior pintada. 
Pintura em epóxi a 250° C 
de alta resistência. Altura 
variável entre 90 a 164 cm. 
Pintura em epóxi a 250° C 
de alta resistência. Base 
do pedestal com 04 rodízios 
proporcionando maior 
sustentação e segurança ao 
equipamento. 

Medicate / Dorja Ind. 
e Com. De Equip. 
Médicos Ltda – 

Brasil / 500L 
(Registro: 

10332170041)

Otoscópio – Composição 
mínimo de 05 espéculos 
reusáveis bateria 
convencional. Otoscópio, 
tipo clínico, modelo fibra 
ótica, portátil, 
alimentação bateria 
recarregável, 
características adicionais 
lâmpada halógena, jogo de 
espéculos reutilizáveis. 

Riester / Rudolf 
Riester Gmbh – 

Alemanha / Rimini 
(Registro: 

80891620013)
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00491/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2018

EMPRESA: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – EPP

CNPJ: 24.768.176/0001-56

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 1489-3, c/c: 46995-5

TELEFONE/FAX: (47) 3363-8293

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Fernanda Souza Straliotto

CPF: 072.381.099-05

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

14 UND 1 R$ 525,24 R$ 525,24

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 525,24

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 525,24

Quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 525,24

Quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 0,00

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

Porto Velho, 17 de agosto de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

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

Rua Dinamarca, 197 SL 02 térreo Nações, Balneário 
Camboriú – SC, CEP: 88.338-315

licitacao@strafer.com.br

Cadeira para Coleta de Exame – 
Material de confecção = aço / 
ferro pintado braçadeira = 
regulável  com assento estofado 
e apoio para o braço com 
regulagem de altura, inclinação 
do encosto manual, grade porta 
mostras; cabeceira removível e 
braços especiais para coleta de 
sangue; pintura eletrostática a 
pó de alto-brilho, compatível 
com álcool para assepsia; 
estofamento em espuma densidade 
33 com revestimento em PVC 
laminado sem costuras, na cor 
verde cítrico 

Metal 
Solution – 
MSB0044 
(Registro: 

80966340002
)



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00491/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2018

EMPRESA: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 04.248.928/0001-40

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 0102-3, c/c: 30298-8

TELEFONE/FAX: (69) 3224-1833 e (69) 3026-4343

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Manoel Prestes Ferreira

CPF: 079.890.912-91

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

16 UND 15 R$ 199,93 R$ 2.998,95

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 2.998,95

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 3.724,80

Três mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 2.998,95

Dois mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 725,85

Setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 19,49%

Dezenove vírgula quarenta e nove por cento

Porto Velho, 17 de agosto de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

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

Av. Pinheiro Machado, n. 1971, São Cristóvão, Porto 
Velho – RO, CEP: 76.804-047

helenmaq.manoel@hotmail.com

Cadeira Fixa – Cadeira fixa 
assento e encosto em pp na cor 
preta estrutura em aço pintura 
epóxi-pó na cor preta, Assento: 
470 X 400 mm (L x P) Encosto: 
465 x 320 mm (Larg x Alt) 

Plaxmetal, 
Mod. 

Ergoplax



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00491/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2018

EMPRESA: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

CNPJ: 08.784.976/0001-04

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (31) 3771-1653

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Lucas Vinicius Gomes Figueiredo

CPF: 091.943.036-81

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

26 UND 6 R$ 1.066,66 Oki Data R$ 6.399,96

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 6.399,96

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 9.691,44

Nove mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 6.399,96

Seis mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 3.291,48

Três mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 33,96%

Trinta e três vírgula noventa e seis por cento

Porto Velho, 17 de agosto de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

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

Rua das Rosas, n 396, Montreal, Sete Lagoas – MG, 
CEP: 35.701-382

Caixa Econômica Federal, Ag. 3665, c/c: 1069-2, Op. 
003

seventc@terra.com.br

Impressora Laser (Comum) - 
Padrão de Cor: Monocromático; 
Memória de 16 MB; Resolução de 
600 x 600; Velocidade 33 PPM; 
Capacidade de 100 páginas; 
Ciclo: 25.000 páginas; 
Interface USB e Rede; Frente e 
Verso Automático; Garantia 
mínima de 12 meses. 



QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00491/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2018

EMPRESA:

CNPJ: 10.806.205/0001-12

DADOS BANCÁRIOS: Itaú, ag. 0174, c/c: 29239-1

TELEFONE/FAX: (11) 2738-2443 e (11) 2738-2446

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Pamela Thais Nogueira de Souza

CPF: 414.151.038-60

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

31 UND 4 R$ 1.725,00 R$ 6.900,00

OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATÓRIO LTDA - ME

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

Rua Antonio Augusto Covello, 474, Vila Monumentos, 
São Paulo – SP

licitacao@outset.com.br

Microscópio Biológico Binocular 
– 1600 X, COM OBJETIVAS 
ACROMÁTICAS, BIVOLT. MOD. L-
1000B-AC: - Microscópio 
Biológico Binocular com 
objetivas acromáticas; - 
Aumento de até 1600x (ocular de 
16x com objetiva de 100x); - 
Lâmpada de halogênio pré-
centrada de 6 Volts/20 Watts; - 
Transformador de baixa voltagem 
com reostato de variação 
contínua, para permitir o 
ajuste da intensidade de luz; - 
Sistema de focalização e 
movimento através de botão 
macrométrico e micrométrico 
conjugados e graduados; - 
Platina retangular com Charriot 
de 140 x 155 mm; - Oculares 
campo amplo de 10x e 16x com 
ajuste para diferenças de 
dioptrias; - Revólveres portas 
objetivas com 4 objetivas; - 
Fonte de iluminação com 
comutação automática para 
funcionar de 85 a 260 Volts. O 
Conjunto é composto por: - 01 
Estativa e base compensada 
(corpo); - 01 Tubo binocular 
30º (Tipo Seidentopf); - 02 
Oculares WF 10x (campo amplo); 
- 02 Oculares WF 16x (campo 
amplo); - 01 Objetiva AC 4x 
(0,10) acromática; - 01 
Objetiva AC 10x (0,25) 
acromática; - 01 Objetiva AC 
40x (0,65) acromática 
(retrátil); - 01 Objetiva AC 
100x (1,25) acromática 
(retrátil de imersão); - 01 
Lâmpada de Halogênio 6 
V/20Watts; - 01 Condensador 
ABBE 1,25 N.A. (Campo Claro); - 
01 Filtro azul 32 mm diâmetro; 
- 01 Filtro.

Novel 
Optics, 

modelo: BM 
1000



VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 6.900,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 11.325,32

Onze mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 6.900,00

Seis mil e novecentos reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 4.425,32

Quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 39,07%

Trinta e nove vírgula sete por cento

Porto Velho, 17 de agosto de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira


