
Página 1

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.472.743/0001-90

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência 1626-8 CC:5109-8

TELEFONE/FAX: (31)3463-4344

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Paulo Henrique Penido Silva

CPF: 013.491.736-73

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

3 UNI 100 R$ 829,90 R$ 82.990,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 82.990,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 98.250,00

Noventa e oito mil duzentos e cinquenta reais

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 82.990,00

Oitenta e dois mil novecentos e noventa reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 15.260,00

Quinze mil duzentos e sessenta reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 15,53%

Quinze vírgula cinquenta e três por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

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

Rua Salinas, 709 – Floresta. Belo Horizonte-MG 
Cep.31015-365

dimalab.licitacao3@uol.com.br

Armário vitrine com 2 portas – 
armação em aço perfilado 22,22 x 
3mm. Laterais e 2 portas em 
vidro 3mm, fechadura tipo Yale e 
quatro prateleiras em cristal 
4mm. Tratamento antiferruginoso, 
acabamento em pintura 
eletrostática pó com resina 
epoxi-poliester e polimerizado 
em estufa. Dimensões mínimas: 
0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado 
e com vidro. Incluso manual na 
língua portuguesa. Apresentar 
registro no Ministério da Saúde 
ou na ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 (um) 
ano, válida para todos os 
componentes, englobando peças e 
serviços e assistência técnica 
em Porto Velho – RO.

Ortomed – 
101
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: Micro Service Eletrônicos 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 QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

4 UNI 68 R$ 509,23 R$ 34.627,64

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

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

licitacao@mservice.com.br

Aspirador de Secreção 
Portátil: Aspira líquido e 
secreção; Fácil limpeza e 
higienização; Portátil; 
silencioso; econômico e de 
fácil manuseio; Sem 
necessidade de manutenção e 
lubrificantes; Uso clínico, 
odontológico, veterinário e 
cirúrgico; Voltagem funciona 
com bateria e eletricidade, 
energia bivolt 127/220 volts 
e bateria de no mínimo 12 
volts de 4,5 ah (inclusa), 
com bateria é ideal para uso 
em ambulâncias e locais sem 
energia elétrica tipo as 
áreas ribeirinhas; Frequência 
no mínimo 60 Hz; Potência no 
mínimo 160VA; Capacidade do 
Recipiente no mínimo 1300 ml; 
Comprimento do Cabo de 
alimentação no mínimo 1,2 m; 
itens inclusos: Possui 
vacuômetro; Filtro anti-
bactérias;   Válvula 
automática de nivel;  ; 01 
Unidade de Aspiração;  01 
Tubo de sucção de silicone de 
2m de comprimento;  01 
Recipiente; 01 Filtro de 
micropartículas;  01 
Mangueira para conexão com o 
filtro;  01 Cinta de 
travamento do recipiente;  01 
Cabo de força;  01 Cabo 
adaptador veicular (12V) 3 
metros de comprimento;  01 
Cânula para aspiração 
descartável;  02 Velcros 
fixados na bolsa 
externamente; 01 Carga de 
bateria; 01 Bolsa para 
transporte; manual na língua 
portuguesa. Apresentar 
registro no Ministério da 
Saúde ou na ANVISA ou a sua 
isenção. Garantia de no 
mínimo 1 (um) ano, válida 
para todos os componentes, 
englobando peças e serviços e 
assistência técnica em Porto 
Velho – RO.

NS 
Aspiramax 
MA=520
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VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 34.627,64

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 34.627,64

Trinta e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 34.627,64

Trinta e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos

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

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira



Página 4

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: Kmeih & CIA Ltda

Kmeih & Serpa Ltda – Me

CNPJ: 01.527.632/0001-70

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 0102-3, C/C:140319-2

TELEFONE/FAX: (69) 3224-6088

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Youssef Habib KMEIH
CPF: 289.610.562-04

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

6 UNI 100 R$ 830,00 R$ 83.000,00

26 UNI 350 R$ 489,91 R$ 171.468,50

Denominação social alterada pela Segunda 
Alteração Contratual da Sociedade 
Empresarial Limitada

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

Rua Jaci Paraná, nº2768 – Bairro Nossa Senhora das 
Graças – Porto Velho-RO, Cep 76.804-430

rotanacomercio@gmail.com

Balança antropométrica adulto: 
capacidade de peso 150 Kg, 
frações de 100 gramas, escala 
antropométrica de 
aproximadamente 2m, graduação 
de 0,5 em 0,5cm; Com tapete de 
borracha antiderrapante; Altura 
aproximadamente de 1,35 m, 
Plataforma aproximadamente de 
380 x 290 mm; Coluna em tubo de 
aço, escala de pesagem sobre 
dois braços; Régua em aço 
cromado; Acabamento com pintura 
sintética na cor branco, após 
prévio tratamento anti-
ferrugin; Pés reguláveis de 
borracha; balança mecânica. 
Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na 
ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 (um) 
ano, válida para todos os 
componentes, englobando peças e 
serviços e assistência técnica 
em Porto Velho – RO.

Welmy/110 
CH

Mesa Clínica Divã: para repouso, 
exames e massagem, estrutura 
tubular 1 1/4mm reforçado 
tratamento antiferruginoso, Pés 
protegidos por ponteiras plásticas; 
Acabamento com pintura 
eletrostática epóxi, leite 
acolchoado e revestido em courvim, 
dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m 
por 0,80 de altura, com cabeceira 
regulável (móvel), Incluir manual 
na língua portuguesa. Apresentar 
registro no Ministério da Saúde ou 
na ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 (um) ano, 
válida para todos os componentes, 
englobando peças e serviços e 
assistência técnica em Porto Velho 
– RO.

Ortomed/ 
OM702



Página 5

37 UNI 70 R$ 641,33 R$ 44.893,10

39 UNI 100 R$ 469,00 R$ 46.900,00

Mesa Auxiliar pequena em Inox – 
Montagem totalmente modular com 
dimensões normalizadas, isento 
de soldas, rebarbas e arestas 
cortantes, para a perfeita 
assepsia, nas medidas A 1000mm 
x L 610mm x P 410mm (+/- 5%).
Estrutura em tubo redondo de 
aço inox diâmetro ¾, com 
cantoneiras de montagem em 
poliamida.
03 Bandejas em chapa de aço 
inox escovado.
Chapa inox com espessura de 
1mm, com dobras rebatidas, 
formando arestas arredondadas, 
de fácil assepsia sem causar 
ferimentos nos usuários.
Pára choque nos 4 cantos do 
carrinho em poliamida.
04 Rodízios de 75mm de 
diâmetro, com capacidade de 
carga de 60kg, totalmente 
inoxidáveis, com garfo e aro em 
nylon 6 injetado sob pressão e 
banda de rodagem em poliuretano 
com dureza 90 shore “A”, 
totalmente inoxidáveis, 
resistentes a hipoclorito de 
sódio, sendo 2 com trava de 
fácil acionamento e 2 sem 
trava.
Acabamento: Aço inox escovado.
O proponente deverá apresentar 
os seguintes documentos:
- Apresentar cópia autenticada 
do ato que isenta o produto de 
registro/ cadastro junto à 
Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com 
tempo de exposição de 500 horas 
à nevoa salina, para peças 
confeccionadas em inox.
- Apresentar Teste de Dureza/ 
Compressão dos rodízios 
atestando capacidade de carga 
de no mínimo 60 Kg.

Ortomed/OM
7001,3

Mesa Auxiliar Beira Leito – 
Montagem totalmente modular com 
dimensões normalizadas, nas 
medidas de A 800mm x L470mm x 
P420mm (+/- 5%). Perfis 
estruturais, tampo e bandeja 
superior em chapa de aço 
laminada a frio SAE 1010 
fosfatizada 01 gaveta A97mm de 
altura em chapa de aço laminada 
a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 
prateleira interna fixa em 
chapa de aço laminada a frio 
SAE1010 fosfatizada.

ortomed/ 
OM713F
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39

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 346.261,60

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 514.205,60

Quinhentos e catorze duzentos e cinco e sessenta centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 346.261,60

Trezentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 167.944,00

Cento e sessenta e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 32,66%

Trinta e dois vírgula sessenta e seis por cento

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Porta em chapa de aço laminada 
a frio SAE 1010 fosfatizada, 
com fecho, chave e imã, com 
puxador em nylon 6  injetado 
sob pressão. 04 Rodízios de 75 
mm de diâmetro, totalmente 
inoxidáveis, com garfo em nylon 
e banda de rodagem em 
poliuretano, sendo 2 sem trava 
e 2 com trava de fácil 
acionamento, resistentes a 
hipoclorito de sódio.
A chapa de aço deverá passar 
por um processo de tratamento 
superficial, constituído de uma 
base nanotecnológica com 
tratamento protetivo composto 
de flúor-zirconio 
(ecologicamente correto).
Pintura eletrostática a pó a 
base de resina poliéster com 
espessura média de 80 microns e 
grau de aderência GR0, conforme 
DIN 53151, com tempo de 
exposição de 12 minutos a 
200°C, na cor Cinza Claro RAL 
7035.
O proponente deverá apresentar 
os seguintes documentos:
- Apresentar cópia autenticada 
do ato que isenta o produto de 
registro/ cadastro junto à 
Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com 
tempo de exposição de 500 horas 
à nevoa salina, para peças 
confeccionadas em aço.
- Apresentar Teste de Dureza/ 
Compressão dos rodízios 
atestando capacidade de carga 
de no mínimo 60Kg.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: Star Comércio de Suprimentos Eireli-ME

CNPJ: 05.252.941.0001-36

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

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Bradesco Ag: 2167-9, C/C: 031008-5

TELEFONE/FAX: (69)3015-0057

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Edson de Almeida Magalhães

CPF: 810.710.192-87

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

Rua José Camacho nº1146 – Bairro Olaria. CEP 76.801-
312

contato@starcomercio.com
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7 UNIDADE 750 R$ 278,66 WISO R$ 208.995,00

10 100 R$ 181,00 MOR R$ 18.100,00

Balança Digital Portátil, com as 
seguintes características: 
plataforma fabricada em abs, ou 
aço-carbono ou alumínio ou plástico 
resistente, construído em material 
resistente a impacto, exemplo não 
aceitaremos em hipótese alguma, 
materiais com plataforma em vidro 
temperado; piso antiderrapante e 
pés em poliuretano; Unidade de 
medida quilos e libras; material do 
visor cristal líquido; memória no 
mínimo 10 usuários; não deve 
incluir bioimpedanciometria, para 
não excluir a tomada de medidas de 
gestantes e portadores de 
marcapasso; capacidade de peso de 
no mínimo 150kg e graduação de 
100g; alimentação bateria de no 
mínimo 3v(inclusa) e outra carga de 
reserva; dimensões da balança 
largura aproximada 32,00cm, altura 
aproximada 5,00cm, profundidade 
aproximada 32cm e peso no Máximo 
2kg; desligamento automático após 
inatividade de uso; Indicador de 
bateria fraca e sobre peso; função 
de tara zero automático; alça para 
transporte em material resistente; 
seu design é moderno e elegante 
podendo ser facilmente transportada 
em mochilas; itens incluso: manual 
de instruções em língua português, 
02 (duas) carga de baterias uma 
inclusa e outra de reserva, bolsa 
com alça exclusivo para proteção e 
transporte. É indispensável que o 
produto apresente certificação pelo 
IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e 
Medidas/ Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial). Garantia de 
no mínimo 1 (um) ano, válida para 
todos os componentes, englobando 
peças e serviços e assistência 
técnica em Porto Velho – RO.

Balde com Pedal: construído em tubo 
de aço esmaltado, com balde em aço 
inox com capacidade para 20 litros, 
tampa com acionamento através do 
pedal. Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou 
a sua isenção. Garantia de no 
mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – 
RO.

UNIDAD
E
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11 UNI 100 R$ 195,00 R$ 19.500,00

15 188 R$ 288,82 PLAXMETAL R$ 54.298,16

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 300.893,16

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 334.116,68

Trezentos e trinta e quatro mil cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 300.893,16

Trezentos mil oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 33.223,52

Trinta e três mil duzentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 9,94%

Nova vírgula noventa e quatro por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Banco Giratório Com Rodízios 
Estrutura tubular em aço; Assento 
estofado revestido em courvim;  
Altura regulável através de rosca; 
Pés protegidos por ponteiras 
plásticas; Acabamento com pintura 
eletrostática a pó; -Dimensões 
aproximadas: 0,30m largura x 0,50m 
altura min. x 0,70m altura Max. 
Apresentar registro no Ministério 
da Saúde ou na ANVISA ou a sua 
isenção. Garantia de no mínimo 1 
(um) ano em Porto Velho – RO.

Marcos 
Moveis / 
Mocho 

Giratorio

Cadeira Tipo Caixa Cadeira com 
assento e encosto em compensado 12 
mm ou PU injetado econômica 35mm de 
espessura ou executiva 45mm, 
revestido em courvin, mecanismo de 
encosto VH ou Back System, 
reguláveis, flange em aço 
reforçado, coluna a gás, base 
metálica revestida com capa 
plástica, ou base check out. 
Apresentar registro no Ministério 
da Saúde ou na ANVISA ou a sua 
isenção. Garantia de no mínimo 1 
(um) ano em Porto Velho – RO.

UNIDAD
E
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Eireli

CNPJ: 07.626.776/0001-60

DADOS BANCÁRIOS:

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

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Michael W. G. Neves

CPF: 040.865.529-14

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

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

Rodovia dos Minérios, 403 – Sala BA – 06/ SL 08 Jardim 
Monterrey – CEP: 83507-000, Almirante Tamandaré – PR.

Banco do Bradesco AG: 01205-0, C/C: 0004333-8 – Banco 
do Brasil AG: 1622-5, C/C: 27.649-9

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
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8 UNI 100 R$ 534,99 Welmy R$ 53.499,00

Balança pediátrica digital: 
Fabricada exclusivamente para 
pesagem de crianças menores 
de 2 anos de idade. 
Construída em material 
resistente e de fácil 
higienização. Mostrador 
(display) digital com 
indicadores de peso com no 
mínimo, 5 dígitos. Função da 
tecla TARA (zero) no painel 
frontal. Capacidade de 
pesagem de, no mínimo, 15 kg. 
Graduação (precisão) de, no 
máximo, 5 g. Deve possuir 
prato em forma de concha para 
garantir maior segurança e 
conforto à criança. Prato 
deve ser de material 
resistente, higienizável e 
atóxica. Pés reguláveis, 
revestidos de material 
antiderrapante. Chave 
seletora de tensão de 110/220 
V. É indispensável que o 
produto apresente 
certificação pelo 
IPEM/INMETRO (Instituto de 
Pesos e Medidas/ Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade 
Industrial). Equipamento 
acompanhado de estojo 
exclusivo para proteção e 
transporte. Equipamento 
acompanhado de manual de 
instrução em português. 
Garantia de no mínimo 1 (um) 
ano, válida para todos os 
componentes, englobando peças 
e serviços e assistência 
técnica em Porto Velho – RO.
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9 UNI 50 R$ 570,00 Welmy R$ 28.500,00

17 UNI 100 R$ 1.580,00 Olidef R$ 158.000,00

Balança Pediátrica Mecânica. 
Fabricada exclusivamente para 
pesagem de crianças menores 
de 2 anos. Construída em 
material resistente e de 
fácil higienização. 
Capacidade de pesagem de no 
mínimo, 15 kg. Graduação 
(precisão) de pesagem de, no 
máximo 10g. Deve possuir 
prato em forma de concha para 
garantir maior segurança e 
conforto a criança. Prato 
deve ser de material 
polipropileno, higienizável e 
atóxica; fabricada em 
estrutura em chapa de aço-
carbono; acabamento em tinta 
PU branco; régua graduada em 
latão cromado; cursor em aço 
inoxidável; Pés reguláveis, 
revestidos de material 
borracha sintética;

Compressor de Ar Nebulizador: 
produzindo ar comprimido 
totalmente isento de óleo e 
impurezas, na cor branca, com 
04 (quatro) saídas no mínimo, 
terminais de saída 
individual, com válvulas que 
permita trabalhar individual 
ou simultaneamente sem afetar 
o funcionamento da outra 
saída, motor no mínimo 1/5 
hp, isento de lubrificação, 
fluxo de ar livre no mínimo 
45 litros por minutos, 
compressão máxima 80 libras, 
voltagem bi volts (110/220), 
alça para transporte, 
acompanha no mínimo 04 
(quatro) kits de nebulização: 
composto de máscaras 
anatômicas, copos e 
mangueiras de conexões), 
incluso carrinho acoplado com 
rodízios para facilitar 
locomoção do aparelho. 
Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na 
ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 (um) 
ano, válida para todos os 
componentes, englobando peças 
e serviços e assistência 
técnica em Porto Velho – RO.
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22 UNI 450 R$ 38,20 Mikatos R$ 17.190,00

30 UNI 150 R$ 1.330,00 Riester R$ 199.500,00

Lanterna clínica feita em aço 
escovado com ajuste de foco e 
proteção na lâmpada, botão 
liga e desliga, funcionando 
com duas pilhas pequenas AA 
1,5V cada. Incluir manual na 
língua portuguesa. Apresentar 
registro no Ministério da 
Saúde ou na ANVISA ou a sua 
isenção. Garantia de no 
mínimo 1 (um) ano, válida 
para todos os componentes, 
englobando peças e serviços e 
assistência técnica em Porto 
Velho – RO.

Oftalmoscópio com Otoscópio: 
Otoscópio com 5 espéculos 
permanentes e estojo. Engate 
com sistema de rosca, cabo em 
metal com capa anti-
derrapante para melhor 
empunhadura com regulagem de 
intensidade de luz. Capa 
anti-derrapante para melhor 
empunhadura, cabeçote em 
metal nobre cromado. 5 
espéculos de diferentes 
medidas. Acondicionado em 
bolsa própria de courvin. 
Funcionamento com duas pilhas 
médias (não inclusa). Incluir 
manual na língua portuguesa. 
Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na 
ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 (um) 
ano, válida para todos os 
componentes, englobando peças 
e serviços e assistência 
técnica em Porto Velho – RO.
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32 UNI 100 R$ 840,00 Mat R$ 84.000,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 540.689,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 658.641,50

Seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 540.689,00

Quinhentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais.

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 117.952,50

Cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos.

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 17,91%

Dezessete vírgula noventa e um por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Torpedo de oxigênio: – 
Completo com acessórios, 
cilindro de oxigênio 
portátil, Carrinho para 
transporte do cilindro, 
válvula reguladora com 
fluxômetro e manômetro, 
conjunto para umidificação, 
pintado na cor verde, 
capacidade de 1(um) metro. 
Incluir manual na língua 
portuguesa. Apresentar 
registro no Ministério da 
Saúde ou na ANVISA ou a sua 
isenção. Garantia de no 
mínimo 1 (um) ano, válida 
para todos os componentes, 
englobando peças e serviços e 
assistência técnica em Porto 
Velho – RO.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS Ltda – ME

CNPJ: 06.127.890/0001-83

DADOS BANCÁRIOS:

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

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Diego mendes Luciano

CPF: 038.044.759-22

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

12 UNI 100 R$ 300,00 R$ 30.000,00

13 UNI 123 R$ 433,25 R$ 53.289,75

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

Rua Aluísio de Azevedo, nº 475 Vargem Grande – 
CEP: 83.321-270 – Pinhais-PR.

Banco do Brasil AG: 3041-4, C/C:122.430-1 Banco 
Itaú AG: 3702 – C/C: 08.845-5

igor@conkast.com.br

Biombo triplo com rodízio: 
construído em tubo redondo de 
no mínimo 22,22 mm com parede 
de no mínimo 1,2 mm, montado 
em 3 faces, com lonita na cor 
branco; Tratamento 
antiferruginoso, acabamento em 
pintura pó com resina expoxi-
poliester e polimerizado em 
estufa. Pés com rodízios de no 
mínimo 50 mm. Dimensões 
aproximadas: 1,75 x 1,80 m 
(CXL). Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na 
ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 (um) 
ano em Porto Velho – RO.

Conkast 
– CNK 
1022

Cadeira Básica Para Coleta De 
Sangue com apoio de braço 
totalmente regulável, com 
assento estofada em espuma 
injetada revestida em courvim, 
com espessura de no mínimo 6 
cm, acabamento em PVC na cor 
azul. Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na 
ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 (um) 
ano em Porto Velho – RO.

Conkast 
- CNK 
1040
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16 UNI 100 R$ 645,00 R$ 64.500,00

25 UNI 100 R$ 220,00 R$ 22.000,00

28 UNI 50 R$ 240,00 R$ 12.000,00

Carro de curativo: Totalmente 
inox quadrado de aço inox de 
aproximadamente 20x20x1,20mm. 
Tampo e prateleira em chapa de 
aço inox 0,75mm com grade em 
toda volta. Suporte para balde 
e bacia. Rodizios de 50mm. 
Acompanha balde e bacia de 
inox. Dimensões aproximadas 
0,75cm comp. x 0,45cm larg x 
0,080 cm alt. Incluir manual 
na língua portuguesa. 
Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na 
ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 (um) 
ano, válida para todos os 
componentes, englobando peças 
e serviços e assistência 
técnica em Porto Velho – RO.

CONKAST 
– 

modelo: 
CNK 1073

Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja 
inox, altura mínima regulável 
0,90 a 1,25 cm. Haste cromada, 
armação tubo quadrado. 30x30. 
Rodízios de 2. Pintura Epoxi. 
Incluir manual na língua 
portuguesa. Apresentar 
registro no Ministério da 
Saúde ou na ANVISA ou a sua 
isenção. Garantia de no mínimo 
1 (um) ano em Porto Velho – 
RO.

Conkast 
– CNK 
1300

Negatoscópio radiográfico de 1 
corpo, tipo parede, construído 
com chapa de aço tratado e 
pintado, parte frontal em 
acrílico translúcido branco 
leitoso, iluminação através de 
02 lâmpadas de 15w, 
acionamento por reatores 
eletrônicos de alto fator de 
potência, alimentação 110v ou 
220v, dimensões externas 
mínimas: 380x100x485mm; - 
dimensões mínimas da área de 
leitura: 360x410mm garantia 
mínima de 12 meses.

Conkast 
– CNK 
1500
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29 UNI 69 R$ 362,31 R$ 24.999,39

31 UNI 100 R$ 148,00 R$ 14.800,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 221.589,14

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 448.819,67

Quatrocentos e quarenta e oito mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 221.589,14

Duzentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e catorze centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 227.230,53

Duzentos e vinte e sete mil duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 50,63%

Cinquenta vírgula sessenta e três por cento

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Negatoscópio radiográfico de 2 
corpos, tipo parede, 
construído com chapa de aço 
tratado e pintado, parte 
frontal em acrílico 
translúcido branco leitoso, 
iluminação através de 02 
lâmpadas de 15w por corpo, 
alimentação 110v ou 220v, 
acionamento por reatores 
eletrônicos de alto fator de 
potência, dimensões externas 
mínimas: 730x100x485mm. - 
dimensões aproximadas área de 
leitura: 710x410mm. Garantia 
mínima de 12 meses.

Conkast 
– CNK 
1501

Porta Soro: regulável com 
rodízios, base em quadripé de 
ferro fundido, coluna em tubo, 
tamanho aproximado 25,4 x 
1,2mm haste cromada com 02 
ganchos e altura regulável, 
pés com rodízios de 50mm. 
Incluir manual na língua 
portuguesa. Apresentar 
registro no Ministério da 
Saúde ou na ANVISA ou a sua 
isenção. Garantia de no mínimo 
1 (um) ano, válida para todos 
os componentes, englobando 
peças e serviços e assistência 
técnica em Porto Velho – RO.

Conkast 
– CNK 
1601
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: V.S Costa & Cia Ltda.

CNPJ: 05.286.960/0001-83

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 0359-X, C/C:17836-5

TELEFONE/FAX: (43) 3252-7897

E-MAIL: vscosta@vscosta.com.br

REPRESENTANTE: Thayna Rodrigues Domingos

CPF: 093.260.969-47

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

14 UNI 90 R$ 488,87 R$ 43.998,30

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 43.998,30

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 113.151,60

Cento e treze mil cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 43.998,30

Quarenta e três mil novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 69.153,30

Sessenta e nove mil cento e cinquenta e três reais e trinta centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 61,12%

Sessenta e um vírgula doze por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

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

Rua Francelho, 69 – Vila Nova – CEP: 86707-040 – 
Arapongas – Paraná

Cadeira De Rodas Dobrável: 
constituída de rodas 
dianteiras pequenas 
giratórias e traseiras 
grandes com freio. Assento 
e encosto em couvin na cor 
preta. Modelo dobrável, 
esmaltada, braços fixos e 
apóia os pés estofados, 
medidas largura do assento 
mínimo de 40cm em couvin na 
cor preta, largura total 62 
cm. Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na 
ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 
(um) ano, válida para todos 
os componentes, englobando 
peças e serviços e 
assistência técnica em 
Porto Velho – RO.

Prolife-
PL001
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA – ME

CNPJ: 19.055.497/0001-73

DADOS BANCÁRIOS: Caixa Econômica Federal Agência: 0414 OP 003 CC:6378-4

TELEFONE/FAX: (049)3331-2121

E-MAIL:

REPRESENTANTE: EVERTON Fernandes 

CPF: 226.473.468-01

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

18 UNI 50 R$ 1.080,00 R$ 54.000,00

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

Rua: São João D.,1862 – B:Pinheirinho Chapecó – SC 
Cep.89-806-724

tdt@tdfcomercio.com.br

Contêiner para lixo 
hospitalar: para 
acondicionamento de 
resíduos hospitalares 
infectante; na cor branco; 
fabricado em material 
polietileno de alta 
densidade; capacidade para 
no mínimo 400 litros; tampa 
sobreposta e com 
travamento; com dreno; 
quadrado/retangular; 04 
rodas de borracha macia 
para melhor locomoção sendo 
02 com trava de segurança; 
contendo identificação 
conforme ABNT NBR 7500 
substância infectante 
(Figura A.16 – Subclasse 
6.2);  Apresentar registro 
no Ministério da Saúde ou 
na ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 
(um) ano em Porto Velho – 
RO.

TDF 
COMERCI

O DE 
MATERIAI
S LTDA – 
ME / Lar 
plastico
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24 UNI 350 R$ 207,14 R$ 72.499,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 126.499,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 166.984,50

Cento e sessenta e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 126.499,00

Cento e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 40.485,50

Quarenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 24,25%

Vinte e quatro vírgula vinte e cinco por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Lixeira hospitalar 
carrinho: construído em 
polietileno de alta 
densidade; com capacidade   
mínima de 120 litros; tampa 
com acionamento através do 
pedal metálico; Possui 2 
rodas de borracha maciça de 
no mínimo 200 mm com 
travamento, facilitando o 
manuseio e diminuindo o 
nível de ruídos no atrito 
com o solo; na cor branco; 
contendo identificação 
conforme ABNT NBR 7500 
substância infectante 
(Figura A.16 – Subclasse 
6.2); Apresentar registro 
no Ministério da Saúde ou 
na ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 
(um) ano em Porto Velho – 
RO.

TDF 
COMERCI

O DE 
MATERIAI
S LTDA – 
ME / Lar 
plastico
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: Alfrs industria de moveis ltda

CNPJ: 19.338.456/0001-94

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

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência 0423-5 CC 24.605-5

TELEFONE/FAX: (51)83381400

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Adovandro Luiz Fraporti 

CPF: 662.482.300-30

LOTE ESPECIFICAÇÃO Und. Qnt. MARCA VALOR TOTAL

19 Unid 188 223,40 R$ 41.999,20

27 Unid 100 838,00 R$ 83.800,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 125.799,20

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 281.258,80

Duzentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 125.799,20

Centos e vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 155.459,60

Cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 55,27%

Cinquenta e cinto vírgula vinte e sete por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Rua Argemiro Pretto,340 – Lajeadinho Encantado 
- RS - CEP. 95960-000

adovandro@yahoo.com.br

Valor 
Unitário

Escadinha com 02 degraus inox estrutura em 
tubo Quadrado de aço inox 20 x 20 x 1,2mm. 
Piso revestido em borracha antiderrapante 
e proteção de aço em toda volta. Pés com 
ponteiras. dimensões aproximadas: 0,40 x 
0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na 
língua portuguesa. Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua 
isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano 
em Porto Velho – RO.

ALFRS, 
modelo: 
ALF E 
2D

Mesa Ginecológica: leito estofado 
revestido em courvin, estrutura em tubos 
redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira 
regulável através de cremalheira, equipada 
com um par de porta-coxas e alumínio 
polido, pés com ponteiras. Dimensões 
mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir 
manual na língua portuguesa. Apresentar 
registro no Ministério da Saúde ou na 
ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no 
mínimo 1 (um) ano, válida para todos os 
componentes, englobando peças e serviços e 
assistência técnica em Porto Velho – RO.

ALFRS, 
modelo: 
ALF MEG 
AC02
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 3340-5 CC: 117-1

TELEFONE/FAX: (11)2972-5700 Fax (11)2979-1575

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Vilma Silva Costa Martins

CPF: 181.216.448-36

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

20 UNIDADE 50 R$ 2.707,50 R$ 135.375,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 135.375,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 262.500,00

Duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 135.375,00

Cento e trinta e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 127.125,00

Cento e vinte e sete mil cento e vinte e cinco reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 48,43%

Quarenta e oito vírgula quarenta e três por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

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

Rua: Arthur Carl Schmidt, 186 Cep. 07222-050 Cumbica 
Guarulhos -SP 

www.fanem.com.br  licitação@famen.com.br

Estufa Para Secagem E 
Esterilização: material de chapa de 
aço com pintura epóxi. Resistência 
de aquecimento. Isolação térmica 
com manta de lã de vidro com 6 cm 
de espessura. Porta com isolação 
tipo almofada e com fecho magnético 
que permite fácil manuseio de 
abertura. Contendo saída de vapores 
e encaixe para termômetro em sua 
parte superior. Indicador digital 
de tempo e temperatura por seu 
display. Indicador de ciclo de 
aquecimento, esterilização e aviso 
de término com alarme sonoro. 
Painel frontal do tipo membrana que 
permita a seleção de sua 
programação. Bivolt. Faixa de 
temperatura aproximadamente de 50 a 
250°C. Capacidade de 150 litros.  
Incluir manual na língua 
portuguesa. Apresentar registro no 
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou 
a sua isenção. Garantia de no 
mínimo 1 (um) ano, válida para 
todos os componentes, englobando 
peças e serviços e assistência 
técnica em Porto Velho – RO.

FANEM / 
515/4-C 
/ Ref. 
515.011
.700 – 
127V / 
515.011
.800 - 
200V
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: Rodrigo Cesar da Silva Molina – ME

CNPJ: 17.428.167/0001-50

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 0294-1, C/C: 89062-6

TELEFONE/FAX: (11) 4312-4265

E-MAIL: MRVPLASTICOS@MRVPLASTICOS.COM.BR

REPRESENTANTE: Rodrigo Cesar da Silva Molina

CPF: 324.287.458-75

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

23 UNI 260 R$ 76,92 WP R$ 19.999,20

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 19.999,20

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 39.247,00

Trinta e nove mil, Duzentos e quarenta e sete reais.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 19.999,20

Dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos.

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 19.247,80

Dezenove mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos.

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 49,04%

Quarenta e nove vírgula quatro por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

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

Rua Gonçalo Ferreira, 1606 – Jardim Ponte Grande – 
Mogi das Cruzes/SP – 08770-460

Lixeira com Pedal 
Retangular: construído em 
plástico, com capacidade 
mínima de 50 litros, tampa 
com acionamento através do 
pedal. Apresentar registro 
no Ministério da Saúde ou 
na ANVISA ou a sua isenção. 
Garantia de no mínimo 1 
(um) ano em Porto Velho – 
RO.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: LANCO LTDA

CNPJ: 00.595.037/0001-00

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

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência 2414-7 CC 12.530-X

TELEFONE/FAX: 15-3363-9234

E-MAIL: www.lanco.ind.br – bhlaboratorios@gmail.com 

REPRESENTANTE: Nivaldo Baptistella

CPF: 002.190.258-51 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QNT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

33 UNID. 8 10.979,00 R$ 87.832,00

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó acesso José 
Sartorelli KM 3,3 – Boituva SP

Estação de Trabalho com Gaveteiro para 
Separação de Medicamentos e Materiais 
para Trabalho Sentado – Montagem 
totalmente modular com dimensões 
normalizadas, nas medidas aproximadas 
de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 
5%). Perfis estruturais em chapa de 
aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões 
normalizadas. Tampo em aglomerado BP 
18 mm de espessura revestido em 
fórmica, com bordas em PVC 2 mm com 
acabamento arredondado; Gaveteiro com 
duas gavetas com altura de 100mm em 
chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com 
puxadores em nylon injetado sob 
pressão e corrediça. Travessa de 
reforço e Pés em chapa de aço laminada 
a frio SAE 1010, com dimensões 
normalizadas; Pés niveladores em chapa 
aço SAE 1010 zincado branco; Chapas de 
aço deverá passar por um processo de 
tratamento superficial, constituído de 
uma base nanotecnológica com 
tratamento protetivo composto de 
flúor-zircônio (ecologicamente 
correto). Pintura eletrostática a pó a 
base de resina poliéster com espessura 
média de 80 microns e grau de 
aderência GR0, conforme DIN 53151, com 
tempo de exposição de 12 minutos a 
200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O 
proponente deverá apresentar os 
seguintes documentos:
- Apresentar cópia autenticada do ato 
que isenta o produto de registro/ 
cadastro junto à Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo de 
exposição de 500 horas à névoa salina, 
para peças confeccionadas em aço.

LANCO 
LTDA / 
LT1420
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34 Unid. 10 11.920,00 ###

Estação de Trabalho com Bins para 
Materiais e Medicamentos – Montagem 
totalmente modular com dimensões 
normalizadas, nas medidas A 1700 x L 
1610 x P 450mm (+/ - 5%); Perfis 
estruturais em chapa de aço SAE 1010 
fosfatizada com dimensões 
normalizadas; 07 Prateleiras em chapa 
de aço laminada a frio SAE 1010, com 
espessura de 1mm para colocação das 
caixinhas, com dimensões normalizadas, 
totalmente desmontáveis com regulagem 
de altura, com fundo vazado;

LANCO 
LTDA / 
LT1150
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34

24 Caixas medindo aproximadamente A 
60mm x L 67mm x P 320mm, em 
policarbonato injetado sob pressão na 
cor Cinza Claro com sistema de 
identificação em 2 faces e canais 
internos que possibilita uma ampla 
modularidade de divisórias, 
configuração de 8 divisões por caixa. 
12 Caixas medindo aproximadamente A 
60mm x L 132mm x P 320mm, em 
policarbonato injetado sob pressão na 
cor Cinza Claro com sistema de 
identificação em 2 faces e canais 
internos que possibilita uma ampla 
modularidade de divisórias, 
configuração de 8 divisões por caixa. 
24 Caixas medindo aproximadamente  A 
100mm x L 132mm x P 320mm, em 
policarbonato injetado sob pressão na 
cor Cinza Claro com sistema de 
identificação em 2 faces e canais 
internos que possibilita uma ampla 
modularidade de divisórias, 
configuração de 5 divisões por caixa. 
18 Caixas medindo aproximadamente A 
100mm x L 267mm x P 320mm, em 
policarbonato injetado sob pressão na 
cor Cinza Claro com sistema de 
identificação em 2 faces e canais 
internos que possibilita uma ampla 
modularidade de divisórias 
configuração de 5 divisões por caixa. 
04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com 
capacidade de carga de 70Kg cada, 
totalmente inoxidáveis, com garfo e 
aro em nylon 6 injetado sob pressão e 
banda de rodagem em poliuretano com 
dureza 90 shore “A”, resistentes a 
hipoclorito de sódio, sendo 2 com 
trava de fácil acionamento e 2 sem 
trava; Chapa de aço deverá passar por 
um processo de tratamento superficial, 
constituído de uma base 
nanotecnológica com tratamento 
protetivo composto de flúor-zirconio 
(ecologicamente correto). Pintura 
eletrostática a pó a base de resina 
poliéster com espessura média de 80 
microns e grau de aderência GR0, 
conforme DIN 53151, com tempo de 
exposição de 12 minutos a 200°C, na 
cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente 
deverá apresentar os seguintes 
documentos:
- Apresentar cópia autenticada do ato 
que isenta o produto de registro/ 
cadastro junto à Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo de 
exposição de 500 horas à nevoa salina, 
para peças confeccionadas em aço;
- Teste de Dureza dos rodízios 
atestando capacidade de carga de no 
mínimo 70 Kg.
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VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 207.032,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ................R$ R$ 253.644,06

Duzentos e cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e seis centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ................R$ R$ 207.032,00

Duzentos e quatro mil e trinta e dois reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ................R$ R$ 46.612,06

Quarenta e seis mil e seiscentos e doze reais e seis centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 18,38%

Dezoito vírgula trinta e oito por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00396.2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2018

EMPRESA: BH LABORATORIOS LTDA – EPP

CNPJ: 22.283.196/0001-01

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

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência 1626-8 CC 89.596-2

TELEFONE/FAX: (31)3461-6739-3021-8205

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Antonio Tadeu Penido Silva 

CPF: 201.352.976-72

LOTE ESPECIFICAÇÃO Und. Qnt. MARCA VALOR TOTAL

Rua Ipiranga 67 – casa 02 – Floresta - Belo 
Horizonte – MG CEP. 31.015-180

bhlaboratorios@gmail.com 

Valor 
Unitário
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35 Unidade 20 4.400,00 R$ 88.000,00

Carro para parada cardio respiratória/ 
emergência – Montagem totalmente modular 
com dimensões normalizadas, nas medidas 
A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%) 
Perfis em alumínio extrudado, com 
dimensões normalizadas e canais para 
utilização de porcas molas deslizantes. 
Fechamentos com design para acoplamento 
de perfis em alumínio com dimensões 
normalizadas; em chapa de aço laminada a 
frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm 
Bandejas fixas com design para 
acoplamento de perfis em alumínio com 
dimensões normalizadas; com laterais em 
alumínio injetado sob pressão com 
dimensões fixas, perfis frontal e 
traseiro em alumínio extrudado e chapa 
de aço laminada a frio SAE 1010 com 
espessura de 1mm; puxador traseiro na 
bandeja superior em alumínio extrudado 
com capacidade de carga de 40 Kg. 3 
Gavetas de 147mm com design para 
acoplamento de perfis em alumínio com 
dimensões normalizadas; em chapa de aço 
laminada a frio SAE 1010 com espessura 
de 0,6mm, com  laterais internas em 
alumínio extrudado, com capacidade de 
carga de 20 Kg por gaveta, puxador em 
nylon 6 injetado sob pressão; com trilho 
telescópico com 450mm de profundidade. 
16 divisórias para medicação em 
polyestireno no processo de vacun form 
na 1ª gaveta na cor Branca. 
Compartimento inferior com tampa 
escamoteável 90º em chapa de aço 
laminada a frio SAE 1010 com espessura 
de 0,6mm com puxador em nylon 6 
injetado. Sistema de Lacre Único para as 
3 gavetas e Compartimento Inferior com 
tampa escamoteável. Suporte de oxigênio 
em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 
com espessura de 2mm com velcro para 
fixação do cilindro Suporte para 
desfibrilador, monitor, cardioversor em  
chapa de aço laminada a frio SAE 1010 
com espessura de 2mm 

Med 
Light / 

PCR 
3010-
BASICO
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35

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 88.000,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 124.578,60

Cento e vinte e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 88.000,00

Oitenta e oito mil reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 36.578,60

Trinta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 29,36%

Vinte e nove vírgula trinta e seis por cento.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Suporte de soro em liga de aluminio com 
acabamento superficial anodizado, ajuste 
de regulagem de altura sem a utilização 
de parafusos, com ganchos em nylon 6 
Tábua de massagem cardíaca em acrílico 
com espessura de 6 mm e com calha de 
tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço 
laminada a frio SAE 1010 com espessura 
de 1mm, com interruptor e com filtro de 
linha. 04 Rodízios de 100mm de diâmetro, 
com capacidade de carga de 70kg cada, 
com garfo em zama, aro em nylon 6 
injetado sob pressão e banda de rodagem 
em poliuretano com dureza 90 shore "A", 
2 com trava e 2 sem trava. Chapa de aço, 
perfis e chapas de aluminio  deverão 
passar por um processo de tratamento 
superficial, constituído de uma base 
nanotecnológica com tratamento protetivo 
composto de flúor-zirconio 
(ecologicamente correto) Pintura 
eletrostática a pó a base de resina 
poliéster com espessura média de 80 
microns e grau de aderência GR0, 
conforme DIN 53151, com tempo de 
exposição de 12 minutos a 200°C, na cor 
Cinza Claro RAL 7035. O proponente 
deverá apresentar os seguintes 
documentos: - Apresentar Registro na 
Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo 
de exposição de 500 horas à nevoa 
salina, para peças confeccionadas em aço 
e alumínio. - Apresentar Teste de 
Dureza/ Compressão dos rodízios 
atestando capacidade de carga de no 
mínimo 70 Kg. 


