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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00042/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 093/2019

EMPRESA: OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP 

CNPJ: 70.429.956/0001-99

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

TELEFONE/FAX: (66) 3566-1339 e (66) 3566-1240

E-MAIL:

REPRESENTANTE: MATHEUS BATISTA MARTINS DA SILVA

CPF: 053.177.571-26

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Unidade 5 R$ 2.600,00 R$ 13.000,00

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 13.000,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 13.002,10

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 2,10

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,02%

Porto Velho, 11 de outubro de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

Av. Mato Grosso, 116 N, módulo 02, Lote RT 1 D, Quadra 02, bairro 
Centro, Juina – MT, CEP 78.320-000

olmieletro@gmail.com

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, para atender as necessidades das Unidades de Saúde, através da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUSA

AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS INVERTER, 
com as seguintes características mínimas: 
- gabinete confeccionado em plástico 
resistente - capacidade: 18.000 btu's; - 
compressor rotativo; - tecnologia inverter 
(gás ecológico) - ciclo reverso ( quente e 
frio ); - filtro lavável e com a função 
hepa (combate a bactérias, fungos e 
ácaros) - funções: swing e 
desumidificadora; - controle remoto; - que 
possua a etiqueta nacional de conservação 
de energia – ence, na(s) classe(s) A ou B, 
nos termos da portaria inmetro n° 07, de 
04/01/2011, que aprova os requisitos de 
avaliação da conformidade – rac do produto 
e trata da etiquetagem compulsória; - cor 
branca; - voltagem: 220v; - garantia de 12 
meses. assistência técnica em porto velho, 
aquisição com instalação por conta da 
contratada (mão de obra qualificada e 
material – suportes, mangueiras (drenos) e 
presilhas para escoamento de água até o 
nível do solo).

AGRATTO, 
modelo: 

ICS18FI - R4
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00042/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 093/2019

EMPRESA: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 90.909.631/0001-10

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

TELEFONE/FAX: (51) 3073-8200 e (51) 3073-8228

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Artur Jorge de Almeida Moraes

CPF: 511.125.237-15

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

4 Unidade 3 R$ 28.449,66 R$ 85.348,98

Beco José Paris, 339 – Pavilhão n. 18 e 19, bairro Sarandi, Porto 
Alegre – RS, CEP:91.140-310

licitacoes@instramed.com.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, para atender as necessidades das Unidades de Saúde, através da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUSA

CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA: 
Cardioversor portátil (peso máx. 
7,5kg) com tecnologia de onda bifásica 
para choque. Possibilidade de 
desfibrilação em modo sincronizado 
(cardioversão) e não sincronizado, 
desfibrilação manual com escala 
selecionável por teclas no painel 
frontal. Pás de desfibrilação externa 
adulta com pediátrica embutida. Deve 
permitir carga de energia máxima 
(360J) em até 8 s com uma bateria 
totalmente carregada. Monitor de ECG 
com traçado contínuo através de tela 
de LCD colorida de alta resolução com 
no mínimo 8” e captação do ECG através 
de cabo de paciente, eletrodo de 
multifunção ou através das pás 
externas. Possuir memória de ECG e 
eventos para, no mínimo, 100 
pacientes. O equipamento contem modulo 
de SPO2 com captação de baixa 
perfusão, pressão não invasiva. Marca-
passo transcutâneo de corrente 
constante (pulso quadrado), e largura 
do pulso de 20 ms. Deve possuir ajuste 
de frequência entre 40 a 180 PPM. Deve 
possuir modos manual e semi-automático 
de desfibrilação (DEA). Deve também 
orientar o socorrista quanto a RCP com 
mensagens de texto e voz em português, 
o modo DEA deverá operar em 
conformidade com as recomendações para 
reanimação cardiopulmonar da American 
Heart Association de 2015, devidamente 
comprovado em manual de usuário; 
Registro de ECG em 3 canais e através 
de papel com largura mínima de 50 mm, 
manual ou automático após 
desfibrilação ou qualquer evento 
acionador de alarme. Possibilitar a 
impressão dos parâmetros e dados 
armazenados no equipamento como: 
eventos marcados, choque, alarmes, 
resumo dos eventos, eletrocardiograma 
de 12 derivações, tendência numérica 
de sinais vitais e testes 
operacionais.

INSTRAMED / 
CARDIOMAX
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Possibilitar a realização de 
cardioversão sincronizada através das 
pás externas reutilizáveis e também 
através das pás externas adesivas 
descartáveis. Possuir botão de 
sincronismo dedicado, com indicador 
luminescente e Indicação visual na 
tela do equipamento com o 
reconhecimento automático no display 
das ondas R detectadas. Possuir o 
mesmo conector tanto para as pás 
externas reutilizáveis quanto para as 
Pás externas adesivas descartáveis; 
pás externas reutilizáveis adulta com 
superfície pediátrica embutida com 
botões dedicados para carregamento e 
descarga de choque; possuir botão de 
descarga do choque com indicador 
luminoso; possuir indicador de 
impedância de contato nas pás externas 
de desfibrilação. Pás externas 
adesivas descartáveis com 
compatibilidade para pacientes adultos 
> 10 kg com área de superfície máxima 
de 80 cm² e pás externas adesivas 
descartáveis compatíveis com pacientes 
pediátricos < 10kg com área de 
superfície máxima de 35 cm². Possuir 
indicação gráfica visual de colocação 
dos eletrodos nas pás externas 
adesivas descartáveis adulto e 
pediátrica. O equipamento deve 
realizar auto-teste para verificação 
de suas funcionalidades, circuito do 
ECG, carga e descarga do choque e 
carga da bateria. Apresentar 
possibilidade de monitoração de 
oximetria de pulso com tecnologia de 
análise em baixa perfusão e movimento 
devidamente comprovado em manual com o 
intervalo de medição de 0-100% com 
resolução de 1%; e taxa de precisão de 
no máximo +- 3%; sensores 
reutilizáveis compativeis com 
pacientes adultos e pediátricos. Fonte 
interna para alimentação em rede 
alternada 110-220V automático e 
recarga da bateria. Bateria 
recarregável de Íon Lítio com 
autonomia mínima para 3 horas de 
monitorização de ECG sem a necessidade 
de troca ou recarga durante este 
período. A bateria deverá possuir a 
característica ‘engate rápido’, 
permitindo a troca pelo usuário sem a 
necessidade de ferramentas. 
Equipamento resistente, devendo 
possuir proteção contra entrada de 
poeira e líquidos igual ou superior a 
IPX0. O equipamento deve vir 
acompanhado dos seguintes acessórios: 
- um conjunto de pás de desfibrilação 
externas adulto/pediátrica – uma 
bateria recarregável Ion Lítio – um 
cabo de paciente de ECG 3 vias – um 
bloco/rolo de papel para registrador – 
um cabo para marca-passo – um cabo de 
alimentação – um manual de operação. 
Documento exigido: - Catálogo original 
do equipamento. Assistência técnica em 
Porto Velho/RO, Instalação e 
treinamento operacional inclusos. 
Registro na ANVISA, garantia mínima de 
12 meses a partir da entrega.
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VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 85.348,98

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 90.117,69

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 4.768,71

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 5,29%

Porto Velho, 11 de outubro de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00042/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 093/2019

EMPRESA: ANDREIA LORENZI – ME

CNPJ: 17.189.700/0001-79

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

TELEFONE/FAX: (51) 9-8338-1400

E-MAIL:

REPRESENTANTE: ANDREIA LORENZI

CPF: 011.284.800-18

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

6 Unidade 4 R$ 2.895,89 R$ 11.583,56

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 11.583,56

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 11.583,56

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 0,00

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

Porto Velho, 11 de outubro de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

Rua Duque de Caxias, n. 2785, Santo Antão, Cidade de Encantado 
– RS, CEP: 95.960-000

contato@alfrs.com.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, para atender as necessidades das Unidades de Saúde, através da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

VALOR 
UNITÁRIO

MESA GINECOLÓGICA em aço inox contendo: 
Estrutura em tubo redondo de aço carbono 
pintado com tinta epóxi; Leito em chapa de 
aço inox dividido em 03 (três) seções: 
assento, peseira e encosto que em conjunto 
realizam movimento de Trendelemburg 
através de cremalheiras; Gaveta para 
escoamento de líquido em aço inox; Haste 
em aço inoxidável com par de porta-coxas 
fabricados em alumínio fundido revestida 
de estofado com superfície em material 
lavável; Pés com ponteiras de borracha; 
Prateleira porta balde em chapa de aço 
inox; Capacidade máxima de carga para 
obesidade mórbida 181 a 400 kg; Leito 
estofado com espuma de alta resistência 
revestida de material lavável; Densidade 
mínima  0,28 com revestimento em Courvin 
ou capa de PVC; Zíper frontal. Rodízios de 
6’’ a 8 polegadas; Balde para coleta de 
líquidos em alumínio ou aço inox; Suporte 
para soro; Suporte para papel toalha; 
Cabeceira e apoio para os pés reguláveis 
através de pistão a gás; Garantia mínima 
de 01 ano após entrega, assistência 
técnica em Porto Velho, Registro na 
ANVISA. Garantia mínima de 01 ano após 
entrega. 

ALFRS, modelo: 
ALF-MEG I 03
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00042/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 093/2019

EMPRESA: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 04.187.384/0001-54

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

TELEFONE/FAX: (47) 3371-2741

E-MAIL:

REPRESENTANTE: MARCELO JAVIER FERNANDEZ

CPF: 831.651.180-00

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

9 Unidade 2 R$ 44.800,00 R$ 89.600,00

Rua João Ropelatto, n. 202, Nereu Ramos, Jaraguá do Sil, Santa 
Catarina, CEP: 89.265-520

licita@leistungbrasil.com

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, para atender as necessidades das Unidades de Saúde, através da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUSA

VENTILADOR PULMONAR  Microprocessado, para 
uso desde pacientes infantis de baixo peso 
até adultos com obesidade mórbida, sem a 
necessidade da troca de partes internas do 
equipamento; Possuir ajustes pré-
programáveis para pacientes adultos, 
pediátricos e neonatais; Possuir sistema 
ciclado a tempo, volume e fluxo; Possuir 
sistema controlado a Fluxo e/ou Pressão; 
Possuir no mínimo as seguintes técnicas 
principais de ventilação: o Volume 
Controlado (VC); o Pressão Controlada 
(PC); o Pressão de Suporte (PS); o 
Ventilação mandatória intermitente 
sincronizada (SIMV); o Ventilação 
mandatória intermitente sincronizada a 
Volume Controlado + Pressão de Suporte 
(SIMV(VC)+PS); o Ventilação mandatória 
intermitente sincronizada a Pressão 
Controlada + Pressão de Suporte (SIMV(PC)
+PS); o Pressão de Suporte por Pressão 
Positiva Contínua nas Vias Respiratórias 
(PS/CPAP); o Volume controlado com pressão 
regulada (PRVC); o Ventilação não invasiva 
(VNI) PC e PS. Possuir tela principal 
colorida, em LCD ou similar, sensível ao 
toque e com tamanho de no mínimo 12 
polegadas; Possuir Modo de espera 
(Standby); Possuir sistema que exiba em 
tempo real na tela no mínimo as curvas de 
pressão, fluxo e volume, além de exibir 
também as tendências e loops, permitindo a 
exibição simultânea de até 03 curvas; 
Possuir sistema de Monitorização no mínimo 
dos parâmetros de Pressão Máxima das Vias 
Aéreas, Frequência Respiratória, Volume 
Corrente Expirado, Volume Minuto Expirado, 
Concentração de O2, Relação I:E e Tempo 
Inspiratório; Possuir Volume Corrente com 
faixa de ajuste de no mínimo 20 a 2000 ml; 
Possuir PEEP máximo igual ou superior a 50 
cmH2O; Possuir FiO2 com faixa de ajuste de 
no mínimo 21 a 100%; Possuir sistema que 
realize auto teste ao ligar o equipamento; 
Possuir sistema que realize teste de 
vazamento, e de complacência do circuito 
de paciente com compensação automática; 
Possuir sistema que registre as horas de 
uso do equipamento; Possuir Blender 
eletrônico interno e Microprocessado; 
Possuir sistema que seja alimentado por 
rede canalizada ou cilindros de gases;

LEINTUNG, 
modelo LUFT3 

Adulto 
Pediátrico e 

Neonatal
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VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 89.600,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 167.200,00

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 77.600,00

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 46,41%

Porto Velho, 11 de outubro de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

Possuir módulo de sistema expiratório de 
fácil troca, permitindo que o equipamento 
esteja imediatamente apto para uso em 
outro paciente; Possuir sensor de O2 
interno ao equipamento; Possuir sensor de 
Fluxo interno ao equipamento e sem data de 
vencimento; Possuir sistema parametrizável 
de alarme, áudio e visual, no mínimo dos 
parâmetros de volume corrente expirado, de 
pressão inspiratória de pico, frequência 
respiratória, e apneia; Possuir sistema de 
alarme, áudio e visual, no mínimo para 
apneia, ventilador inoperante, desconexão, 
e pressão baixa ou ausência de alimentação 
de O2 e/ou Ar Comprimido; Permitir o uso 
de Nebulizador; Possuir circuito de 
paciente autoclaváveis e de rápida 
montagem/desmontagem; Possuir sistema com 
autonomia de energia mínima igual ou 
superior a 01 hora, com bateria interna 
recarregável de tecnologia sem efeito 
memória e carregamento acoplada ao 
equipamento; Possuir indicação para 
equipamento ligado em rede elétrica e 
bateria; Possuir indicação para bateria 
com carga baixa; Possuir consumo de 
energia de no máximo 350 W; Tensão de 
Entrada 110V; Atender no mínimo as Normas 
Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR 
IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-12; O 
equipamento deve ter interface com o 
usuário no idioma Português; Possuir no 
mínimo os seguintes acessórios: o 01 
unidade de transporte, para o equipamento 
e seus acessórios, com trava em no mínimo 
02 rodas, com suporte articulado para 
apoio do circuito de paciente; o 03 
Circuitos Completos de paciente 
autoclaváveis para uso adulto (com 
máscara, traquéias, válvulas, coletores e 
conectores); o 02 Circuitos Completos de 
paciente autoclaváveis para uso infantil 
(com máscara, traquéias, válvulas, 
coletores e conectores); o 01 KIT de Balão 
para testes; o 03 Sensores de O2; o 03 
Sensores de Fluxo, sem data de vencimento; 
o 03 Módulos ou válvulas expiratórias 
esterilizáveis (se existentes); o 03 
drenos de válvula exalatória (se 
existentes); o 03 copos coletores adultos 
adicionais autoclaváveis; o 03 copos 
coletores infantis adicionais 
autoclaváveis; o 10 filtros 
bactericidas/umidificadores (se 
existentes); o 01 kit de nebulização; o 01 
Conjunto de mangueiras para conexão de 
rosca aos gases medicinais, sendo cada uma 
com no mínimo 3 metros de extensão; o 03 
Conjuntos de Bateria Recarregável; o 
Demais acessórios necessários para o 
completo funcionamento do equipamento e 
suas especificações supracitadas. Deve 
possuir assistência técnica em Porto 
Velho/RO, registro na ANVISA, garantia 
mínima de 12 meses a partir da entrega, 
montagem no local de uso e treinamento da 
equipe para operar o aparelho a cargo da 
contatada.


