
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00293/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 014/2017/SEMUSA 

EMPRESA: ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 05.028.965/0001-06

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

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (69) 2181-5141/ (69) 99976-8576

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Paulo Henrique Vedana da Costa

CPF: 929.561.732-00

LOTE 17
ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

17 UNID 672 R$ 40,84 Stericontrol R$ 27.444,48

LOTE 30

30 UNID 3342 R$ 3,04 Stericontrol R$ 10.159,68

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 37.604,16

Trinta e sete mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos.

R$ 116.500,26

Cento e dezesseis mil, quinhentos reais e vinte e seis centavos.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................................R$ R$ 37.604,16

Trinta e sete mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos.

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................................................R$ R$ 78.896,10

Setenta e Oito mil, novecentos e noventa e seis reais e dez centavos.

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 67,72%

Porto Velho – RO, 30 de outubro de 2017.

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS
Equipe de Apoio

R. Duque de Caxias, n 1480 – Centro – 76.801-110 – Porto 
Velho/RO

Banco do Brasil, Agência: 0102-03, conta corrente: 
107.501-2

licitacao@alphamedi.com.br

INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO 
AUTOCONTIDO DE LEITURA RÁPIDA: Indicador biológico para 
autoclave e vapor do tipo-contido de leitura rápida, com 
tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas, por método de 
fluorescência, indicado para o controle de qualidade 
biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado em 
esterilizadores equipados com pré-vácuo e temperatura de 
operação de 134º. Composto por uma tira de papel contendo 
uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos 
secos e calibrados de geobacilus stearothermophilus (ATCC 
7953). Acondicionada em uma ampola plástica (flasconete) 
etiquetada para identificação, contendo uma ampola de vidro 
com caldo nutriente, fechada por uma tampa e protegida por 
papel hidrofóbico. Fornecimento em comodato de 02 
incubadoras automáticas de leitura rápida, sendo uma 
incubadora com impressora acoplada, compatíveis com o 
indicador biológico. A contratada será responsável pela 
manutenção das incubadoras durante o período de vigência do 
contrato, incluindo fornecimento de peças sem que isto 
implique em qualquer custo adicional para a contratante.

INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR CLASSE 5: 
que permita monitorar todos os parametros 
criticos do processo de esterilização a vapor, 
com performance equivalente ou superior a curva 
de morte microbiana, evacuação de ar gases não 
condensáveis, nível de umidade relativa, 
ocorrências de bolhas de ar, penetração do vapor, 
supersaturado. A embalagem devera contemplar 3 
valores declarados: 121ºc, 135ºc e uma 
temperatura intermediária correlacionadas com o 
tempo de morte microbiana e na temperatura de 
121ºc deverá reagira partir de 16,5 minutos. 
Deverá indicar aceito ou reprovado de fácil 
identificação, medida aproximada de 19mm de 
largura e 51mm de comprimento (sendo 12.000 do 
HINSG; 10.000 do HJSN e 500 do HMSA). Com 
registro na ANVISA. Garantia minima de 01 ano.

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO .......................................................R$


