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ATA DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICÍPIO DE BAYEUX - MÜNICIPIO DE BAYEUX - (PB)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNIGIPIO DE BAYEUX / Processo: 00039/2020)

às 09:17:05 horas do dia 09/04/2020 no endereço AVENIDA LIBERDADE-3720, bairro

BAYEUX, da cidade de BAYEUX - PB, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EMANOEL

DA SILVA ALVES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para

realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 00039/2020 -

2020/00008/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇÒS CONSIGNADO EM ATA.
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE. EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS

^ NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, POLICLÍNICA
BENJAMIM MARANHÃO E ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE BAYEUX-PB.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CARRO DE ANESTESIA, aparelho de anestesia para pacientes neonatais,

pediátricos e adultos, cor^n fácil visualização dos parâmetros, possibilidade de alteração nas

modalidades ventilatórias^^ ajustes de volume corrente, freqüência respiratória, pressão,

relação l:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão suporte; deve possuir: alarme auditivo e

visual de baixa pressão de 02; entrada para conexão de cilindro reserva de 02 e N20

(Yoke), já incorporado no equipamento; manômetro para a monitorização das fontes dos

gases, inclusive do sistema de Yoke; saída auxiliar de 02 já incorporado no equipamento,

para conexão de fluxômetro externo; chave para a opção entre N20 e ar comprimido para

mistura com 02;

Data-Hora Fornecedor ProDosta

07/04/2020 09:19:10:376 BAUMERSA RS 92.500.00

08/04/2020 14:30:37:623|SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNíACÍONAL
LTDA

R$ 105.100,00 ■

Lote (2) - MONITOR MULTIPARAMETRO CiOM CAPNOGRAFIA PARA CENTRO

CIRÚRGICO, aparelho que apresenta vários parâmetros relacionados ao estado do

paciente, garante segurança no diagnóstico e a manutenção da vida, deve possui tela de 15

ou 19 polegadas, com sensibilidade ao toque, o que gera rapidez e navegação intuitiva,

acesso rápido aos menus de configuração, sincronismo com os desfibriladores, capacidade

de análise de segmento ST, sinaliza alarmes e arritmias. Aferição e armazenamento de

medidas de PNI, análises de parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos, análises renais e da
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oxigenação;

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - BOMBA DE INFUSÃO, bomba de infusão contínua, simples de operar, com

programação interativa e intuitiva, com display em LCD para mostrar os dados da infusão,

que emprega descartáveis comuns, propiciando baixo custo de infusão, deve possui

detector de ar ultrassônico e sensor de pressão eletrônico com nível de ociusão regulável,

para garantir maior segurança do paciente durante a infusão, com capacidade de infusão de

0,1 a 999,9 ml/h e possuir bateria recarregável.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - DESFIBRILADOR/CARDIOVESOR, desfibrilador cardíaco de uso hospitalar, com

ajuste de carga de 01 até 360 joules, circuito de sincronismo para realização de

cardioversão, circuito de proteção, com acessórios, como: cabo de força de 3 pinos, par de

eletrodos externos (adulto).

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 16:06:25:246 ÍESFERA MASTER COMERCIAL EiRELI R$ 25.000.00 1

Lote (5) - FOCO CIRijRGICO DE TETO EM LED, foco de teto com duas cúpulas,
confeccionado em estrutura de alumínio, parafusos em inox, pintura eletrostática, manopla

autoclavável em alumínio, sistema de molas embutidas auxiliando o movimento vertical,

fiação embutida, lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens, temperatura da Luz: 6000K,

lentes com foco de 38 grgijs de saída, lâmpadas de fácil Reposição, alta Luminosidade e

que não esquente o ambiente.

Data-Hora Fornecedor ProDOsta

09/04/2020 08:46:51:993
SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUIP
HOSPIT

R$ 57.000,00

08/04/2020 17:06:22:382
HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

R$ 60.000,00

Lote (6) - FOCO CIRÚRGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED, com 3 bulbos, dispondo de
módulo de emergência integrado ao equipamento, com bateria de chumbo ácida

estacionária de 12v e autonomia aproximada de 01 a 2:30 heras, controle por membrana

fixada ao gabinete principal com teclas de ajustes de intensidade luminosa, altura do

holofote variável entre 1,60 a 2,50m, haste e braço giratório que permita um melhor

posicionamento de trabaiho ao equipamento, rodízios em material resistente.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

09/04/2020 08:55:29:284
SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUIP
HOSPIT

R$ 18.000,00

08/04/2020 17:06:45:746
HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

R$ 60.000,00

Lote (7) - KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO (LÂMINAS E CABO), contendo,
cabo para laringoscópio fibra óptico, fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem,
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recartilhados para melhor ergonomia e segurança, acabamento acetinado para redução do

brilho, esterilizável e autoclavável, alimentados por pilhas tipo AA; 4 lâminas Macintosh

curva adulto com fibra óptica embutida, nos tamanhos 2, 3, 4 e 5, produzidos em aço

inoxidável à prova de ferrugem, iluminação por lâmpada de led, esterilizável e autoclavável.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:21:40:659
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES
R$3.100,00

Lote (8) - KIT DE CÂNULAS DE GUEDEL, contendo 8 cânulas orofaríngea de Guedel, de

dimensões diferentes, nos tamanhos de 40, 50, 60, 70, 80. 90, 100 e llOmm, identificados

por cores correspondentes a cada numeração, que suporte desinfecção de alto nível com

Ácido Peracético e/ou seja autociavávei, e acompanhado de estojo piástico para
armazenamento.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:21:40:659
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00

Lote (9) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 01, Sonda Máscara Laríngea descartávei, fabricada em
cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto, válvula e

manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser mantida

com segurança a anestr-5:a através de uma máscara faciai e em casos de obstrução das

vias respiratórias que precisem de respiração artificiai a curto prazo, no tamanho 01.

Data-Hora Fornecedor ProDOSta

08/04/2020 10:21:40:659
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00

Lote (10) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 02, Sonda Máscara Laríngea descartávei, fabricada
em cioreío de polivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,

válvula e manguito. Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara faciai e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificiai a curto prazo, no

tamanho 02.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:21:40:659
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00

Lote (11) - MÁSCARA LARÍNGEA 03, Sonda Máscara Laríngea descartávei, fabricada
em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff. conector, balão piloto,

válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara faciai e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificiai a curto prazo, no

tamanho 03.
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Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:23:16:070
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72.00

Lote (12) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 04, Sonda Máscara Laríngea descartável, fabricada
em cloreto de polivínilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,

válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no

tamanho 04.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:23:16:070
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00

^  Lote (13) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 05, Sonda Máscara Laríngea descartável, fabricada
em cloreto de polivinilo (PVC). composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,

válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no

tamanho 05.

Data-Hora Fornecedor ProDOsta

08/04/2020 10:23:16:070
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00

Lote (14) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 06, Sonda Máscara Laríngea descartável, fabricada
em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,

válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no

tamanho 06.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - KIT AMBU BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA ADULTA, fabricado em silicone de alta
qualidade, auto inflável com pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de

segurança, reservatórios de 02 com válvula, com capacidade de 2700ml, máscara facial de

silicone translúcida, 100% autoclavável.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (16) - ASPIRADOR CIRÚRGICO COM PEDESTAL, aspirador para utilização em bloco
cirúrgico, acionamento com baixo ruído, funcionamento totalmente isento de óleo, válvula de

segurança para bloquei e entrada de secreções no cabeçote, pedestal para suporte de

aspirador e frasco coletor, com rodízios giratórios de 2 , ajuste para vácuo, vacuômetro

graduado até 30 pol. Ho alça para transporte, tampa do frasco removível, com válvula de
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segurança anti-transbordamento, pedal para acionamento contínuo/intermitente, microfiltro

bacteriológico, frascos coletores de 2,5 litros, 100% autoclavável e/ou suporte desinfecção

de alto nível com ácido Peracético.

Data-Hora Fornecedor ProDOSta

09/04/2020 08:58:41:971
SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUIP
HOSPIT R$ 6.000,00 ,

08/04/2020 10:24:48:749
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES R$ 2.600.00

Lote (17) - ELETROCAUTÉRIO, COM BISTURI ELÉTRICO, carro móvel para transporte,
pedal duplo, caneta padrão autoclavável, caneta de comando manual reutilizável, placa

neutra permanente em inox (com cabo duplo), cabo bipolar autoclavável, pino adaptador de

caneta (alta/bxa.), possibilidade de ajuste nas formas de onda,da saída, para configuração

nos cortes e coagulação.

Data-Hora Fornecedor ProDOsta

08/04/2020 21:04:50:101
LOKTAL MEDICAI ELECTRONICS INDUSTRIA E
COMERCIO LT R$ 18.000,00

08/04/2020 16:40:07:453 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI RS 36.000.00

Lote (18) - CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO, caneta reutilizável e autoclavável, para uso
cirúrgico.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 21:04:50:101
LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E
COMERCIO LT R$ 1.750,00

Lote (19) - MESA CIRÚRGICA COM ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas de
aço 1020, com reforço estrutural, possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço

inoxidável, base e tampo fabricada em aço 100% inoxidável, tampo almofadado, sem

costuras e de fácil limpeza, fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés

retráteis, possibilidade de ajuste eletro/hidráulico de altura da mesa, elevação e regresso do

tampo, Trendelemburg e Trendelemburg Reverso, elevação e regresso do dorso, lateral

esquerda e direita, rotação de perneiras, e inversão de Perneiras com cabeceira,

deslizamento longitudinal; deve possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte

para apoio de ombros, par de suporte de braços, par de portá coxas.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 16:12:49:418 MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTOA RS 200.000.00

09/04/2020 08:58:41:971
SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUIP
HOSPIT R$ 55.000,00

08/04/2020 17:07:04:362
HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTOA

R$ 60.000.00

08/04/2020 16:40:07:453 E5 ~ERA MASTER COMERCIAL EIRELI RS 75.000.00

Lote (20) - CORRENTES TENS/FES: Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções
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neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias.

Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré-definídos;

canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de

contração; programação via teclado; painel Frontal LCD; timer;;bivolt.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/202010:24:48:749
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 9.000,00

Lote (21) - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. Característica Física: Freqüência 1 A 3

Mhz, Tela Lcd, Modo de Emissão/operação, Contínuo e Pulsado

Data-Hora 1 Fornecedor ProDOsta

08/04/2020 16:18:22:608 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI RS 8.800.00

08/04/2020 10:26:48:506
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$7.800,00

Lote (22) - SENSOR INFRAVERMELHO - INFRAVERMELHO DE MESA - 220 V Para

relaxamento muscular; através de calor superficial, prop:)rcionando o alivio da dor,

aumentando a mobilidade articular e favorecendo a regeneração de lesões de tecidos moles

e problemas da pele. Características: Montado em base de chapa de aço pintada. Haste de

sustentação flexível. Refletor em alumínio anodizado (distribuição de energia de forma

homogênea). Interruptor incorporado ao cabo de ligação. Itens Inclusos: Acompanha

lâmpada de 150 W, 60 Hz. Dimensões aproximadas: 30 x 20 x 30 cm - ( A x L x P). Peso: 2

kg (aproximadamente). Garantia mínima: 03 meses. Aparelho Infravermelho de Mesa

p/Fisioterapia.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - APARELHO DE LASER INFRAVERMELHO: Utilizado para auxilio ao tratamento

de doenças inflamatórias, processos cicatriciais, estimulação na produção de colágeno,

microcirculação, entre outros benefícios. Visor de LCD; timer; bivolt; laser terapêutico de

baixa freqüência; As principais características são: - Circuito toposcópio para localização dos

pontos de acupuntura. - Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): -

Caneta Laser 660nm - AlGalnP - (Po - 30mW) ou - Caneta Laser 830nm - GaAIAs - (Po -

30mW) ou - Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - /OWpico) Emissão de Laser continuo ou

pulsado; opção de 10 freqüências de modulação. Programas de tratamento pré-definidos.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:26:48:506
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 13.700,00

Lote (24) - MATERIAL F-r-AiOTERAPIA, TIPO APARELHO LAEER, aplicação laserterapia e

laser- acupuntura, características adicionais feixe contínuo/

pulsado,dimensões(20x41x47cm/3,9kg), componentes c/caneta 905nm,teclado toque,visor

cristal liquido

Não foram apresentadas propostas para este lo^ da licitação
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Lote (25) - APARELHO DE ONDAS CURTAS, com controle de intensidade, controle manual

de sintonia, led indicador de intensidade, modo continuo de ̂ missão de ondas, eletrodos

vulcanizados em silicone, painel superior ditatico. potência aprox de 400va. bivolt.

intensidade maxima de potência com carga resistíva de 500 a uma distancia de 1cm. modo

continuo 100w. valvulas 2x811 ou 812. produto com registro na anvisa. garantia de 18

meses.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 16:18:22:608 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI RS 24.000.00

08/04/2020 10:26:48:506
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 16.800,00

Lote (26) - APARELHO GINÁSTICA, estrutura policarbonatp flexível, formato anel, tipo
magícle circie, aplicação condicionamento físico, pelo métpdo pilates, características

adicionais medindo 33 ã. 37 cm diâmetro.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:28:54:908
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 300,00

Lote (27) - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO

BOLA PARA PILATES, modelo bola suiça, aplicação condicionamento físico, caracteristicas

adicionais diâmetro: 65 cm/pvc antiderrapanetem/carga: 300 k g.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:28:54:908
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES i

R$ 780,00

Lote (28) - CADEIRA DE RODAS, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrávél,

material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, apoio braço apoio

braços escamoteáveis, tipo de pneu pneus dianteiros giratóriosmaciços 8", tipo pneu traseiro

traseiro fixo 24", tipo freio freio bilateral, apoio pés apoio pés regulável, capacidade máxima

até 200 kg.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (29) - MINI CONE DE AGILIDADE 24Cm cone agilidade funcional pvc cone plástico

flexível 24Cm - cores variadas cones para marcação. Treinamento de circuito, funcional e

esportes em geral. Tamanho: 24Cm.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - DISCO DE EQUILÍBRIO COM BOMBA DE AR. Acessório para exercícios de
*  . t

coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por:

material vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; suporta até 100kg.

dimensões e pesos aproximados: 35.Ccm x 6.0cm (dxa). peso: 1,7kg. acompanha bomba de

ar e bico adaptador para inflar, apresentar registro anvisa. apresentar termo de garantia,

unidade de medida unidade.

Não foram apresentadas propostas para este loté da licitação
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Lote (31) - ELETRODO, aplicação 1 p/ eietroestimuiação. fisioterapia, modelo de superfície,

tipo adesivo, material sensor prata/prata clorada. adicional 1c/ gel condutor, dimensões

cerca de 5 x 5 cm, acessório d cabo compatível d equipamento, esterilidade uso único

(pacote com 4 unidades).

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:32:43:347
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 284,00

m

Lote (32) - ESTEIRA ELÉTRICA, 150 kg, 18 km/h, 3/5 hp, 110/220 v, painel 5 funções, porta
garrafas/copos - esteira elétrica, capacidade rriáxima 150 kg, velocidade máxima 18 km/h,

potência motor 3/5 hp, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais painel 5

funções, porta garrafas/çopos.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

108/04/2020 16:26:39:891 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R$ 15.000.00

Lote (33) - EXERGITADOR MUSCULATURA, tipo dedos, plástico resistente, intensidade

forte(7 Ibs ), características adicionais 4 teclas apoio,molas ligadas ao lado oposto,tipo

encaixe de metal e borracha p/apoio do polegar.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (34) - ESFIGMOMANÔMETRO, ajuste analógico, aneróide, tipo de braço, faixa de
operação até 300 mmhg, material braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho

adulto.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:32:43:347
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 300,00

Lote (35) - ESTETOSCÓPIO, tipo btauricular, acessórios olivas anatômicas pvc, haste aço
inox, tubo y pvc, auscultador aço inox d anel de borracha, tamanho adulto.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:32:43:347
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 105,00

Lote (36) - MARTELO REFLEXOLÓGICO, material cabo aço Inoxidável, material cabeça

borracha, comprimento cabo 20 cm. cor cabeça preta, formato cabeça cilíndrico, tipo uso em

exames médicos de reflc tendíneos.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:35:02:239
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES R$ 75,00

Lote (37) - BICICLETA ERGOMÉTRICA, tipo mecânica, modelo tipo mini bike portátil,
capacidade máxima 100 kg, funções painel distância/tempo/calorias, características

adicionais pedais magnéticos.
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Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (38) - OXÍMETRO, tipo dedo, faixa medição saturação 1 O a 100%, faixa medição pulso
1 cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1 cerca 24 h. alimentação pilha.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:35:02:239 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES R$ 3.700,00

Lote (39) - KIT EXTENSOR COM 7 ELÁSTICOS - 01 intensidade extra forte; 01 intensidade
super forte; 01 intensidade forte; 01 intensidade média; 01 intensidade leve; 01 intensidade

super leve; 01 intensidade extra leve

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (40) - TORNOZELEíRA, material nylon. tipo cano curto, características adicionais fecho

ajustável em velcro, peso 1 kg.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:35:02:239 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITAI ARES RS 60,00

Lote (41) - TORNOZELEíRA, material nylon. tipo cano curto, características adicionais fecho

ajustável em velcro, peso 2 kg.

Data-Hora Fornecedor ProDOSta

08/04/2020 10:45:17:190 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES RS 76,00

Lote (42) - TORNOZELEÍRA, material nylon, tipo cano curto, cor azul, características
adicionais fecho ajustável em velcro, peso 3 kg.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:45:17:190 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITAIARES RS 96,00

Lote (43) - HALTER EMBORRACHADO, revestido em pvc vinil, com indicação do peso no
extremo do halter, peso Ikg.

Data-Hora !  Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:45:17:190 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES RS 66,00

Lote (44) - HALTER EMBORRACHADO, revestido em pvc vinil, com indicação do peso no
extremo do halter, peso 2kg.

Data-Hora Fornecedor ProDOSta

08/04/2020 10:45:17:190 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES RS 96,00

Lote (45) - HALTER EMBORRACHADO, revestido em pvc vinil, com indicação do peso no
extremo do halter, peso 3kg.
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Data-Hora Fornecedor ProDosta

08/04/2020 10:45:17:190
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 138,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CARRO DE ANESTESIA, aparelho de anestesia para pacientes neonatais,

pediátricos e adultos, com fácil visualização dos parâmetros, possibilidade de alteração nas

modalidades ventilatórias, ajustes de volume corrente, freqüência respiratória, pressão,

relação l:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão suporte; deve possuir: alarme auditivo e

visual de baixa pressão de 02; entrada para conexão de cilindro reserva de 02 e N20

(Yoke). já incorporado no equipamento; manômetro para a monitorízação das fontes dos

gases, inclusive do sistema de Yoke; saída auxiliar de 02 já incorporado no equipamento,

para conexão de fluxômetro externo; chave para a opção entre N20 e ar comprimido para

mistura com 02;

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2020 09:18:46:385 BAUMERS A R$ 92.000.00

08/04/2020 14:30:37:623
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA

R$ 105.100,00

Lote (2) - MONITOR MULTIPARAMETRO COM CAPNOGRAFIA PARA CENTRO

CIRÚRGICO, aparelho que apresenta vários parâmetros relacionados ao estado do

paciente, garante segurança no diagnóstico e a manutenção da vida, deve possui tela de 15

ou 19 polegadas, com sensibilidade ao toque, o que gera rapidez e navegação Intuitiva,

acesso rápido aos menus de configuração, sincronismo com os desfibriladores, capacidade

de análise de segmento ST, sinaliza alarmes e arrltmias. Aferição e armazenamento de

medidas de PNI, análises de parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos, análises renais e da

oxigenação;

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (3) - BOMBA DE INFUSÃO, bomba de infusão contínua, simples de operar, com

programação interativa j íjituitiva, com display em LCD para mostrar os dados da infusão,

que emprega descartáveis comuns, propiciando baixo custo de Infusão, deve possui

detector de ar ultrassònico e sensor de pressão eletrônico com nível de ociusão regulável,

para garantir maior segurança do paciente durante a infusão, com capacidade de infusão de

0,1 a 999,9 ml/h e possuir bateria recarregável.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - DESFIBRILADOR/CARDIOVESOR, desfibrilador cardíaco de uso hospitalar, com

ajuste de carga de 01 até 360 joules, circuito de sincronismo para realização de

cardioversão, circuito de proteção, com acessórios, como: cabo de força de 3 pinos, par
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eletrodos externos (adulto).

m

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 16:06:25:246 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRF.l.l RS 25.000.00

Lote (5) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO EM LED, foco de teto com duas cúpulas,

confeccionado em estrutura de alumínio, parafusos em inox, pintura eletrostática, manopla

autociavávei em alumínio, sistema de molas embutidas auxiliando o movimento vertical,

fiação embutida, lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens, temperatura da Luz: 6000K,

lentes com foco de 38 graus de saída, lâmpadas de fácil Reposição, alta Luminosidade e

que não esquente o ambiente.

Data-Hora -  Fornecedor Lance

09/04/2020 09:49:01:232
SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACÀO EQUIP
HOSPIT

R$ 49.990,00

09/04/2020 09:48:05:515
HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

R$ 50.000.00

Lote (6) - FOCO CIRÚRGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED, com 3 bulbos, dispondo de

módulo de emergência integrado ao equipamento, com bateria de chumbo ácida

estacionária de 12v e autonomia aproximada de 01 a 2:30 horas, controle por membrana

fixada ao gabinete principal com teclas de ajustes de intensidade luminosa, altura do

holofote variável entre 1,60 a 2,50m, haste e braço giratóno que permita um melhor

posicionamento de trabalho ao equipamento, rodízios em material resistente.

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2020 09:46:57:347
ISÊRVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUIP
tHOSPIT R$ 17.687.00

09/04/2020 09:46:25:260
IhYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
ILTDA

R$ 17.689,00

Lote (7) - KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO (LÂMINAS E CABO), contendo,
cabo para laringoscópio fibra óptico, fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem,

recartilhados para melhor ergonomia e segurança, acabamento acetinado para redução do

brilho, esteriíizável e autociavávei, alimentados por pilhas tipo AA; 4 lâminas Macintosh

curva adulto com fibra óptica embutida, nos tamanhos 2, 3, 4 e 5, produzidos em aço

Inoxidável à prova de ferrugem, iluminação por lâmpada de led, esteriíizável e autociavávei.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:21:40:659|ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$3.100.00

Lote (8) - KIT DE CÂNULAS DE GUEDEL, contendo 8 cânulas orofaríngea de Guedei, de
dimensões diferentes, nos tamanhos de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e HOrnm, identificados

por cores correspondentes a cada numeração, que suporte desinfecção de alto nível com

Ácido Peracético e/ou seja autociavávei, e/acompanhado de estojo plástico para
armazenamento.
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Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:21:40:659
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72.00

Lote (9) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 01, Sonda Máscara Laríngea descartávei, fabricada em

cloreto de polivinílo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto, válvula e

manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser mantida

com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos de obstrução das

vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no tamanho 01.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:21:40:659
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES
R$ 72,00

Lote (10) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 02, Sonda Máscara Laríngea descartável, fabricada
^  em cloreto de polivinilo (PVC), composta dé tubo principal, cuff, conector, balão piloto,

válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no

tamanho 02.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:21:40:659
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00

Lote (11) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 03, Sonda Máscara Laríngea descartável, fabricada

em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal, icuff, conector, balão piloto,

válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no

tamanho 03.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:23:16:070
OPONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00

Lote (12) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 04, Sonda Máscara Laríngea descartável, fabricada
em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,

válvula e manguito. Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no

tamanho 04.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:23:16:070
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00
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Lote (13) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 05, Sonda Máscara Laríngea descartável, fabricada
em cloreto de polivinilo^(PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,
válvula e mangulto, Indicada para o controle das vias aéreas réspiratória em que possa ser

mantida com segurançã a anestesia através de uma máscara facial e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no

tamanho 05.

Data-Hora Fornecedor Lance

Ü8/04/2020 10:23:16:070
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 72,00

Lote (14) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 06, Sonda Máscara Laríngea descartável, fabricada
em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão piloto,
válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que possa ser

mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos de

obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no

tamanho 06.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (15) - KIT AMBU BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA ADULTA, fabricado em silicone de alta
qualidade, auto inflável com pop off, Válvula unidirecional transparente, com membrana de

segurança, reservatórios de 02 com válvula, com capacidade de 2700ml, máscara facial de

silicone translúcida, 100% autoclavável.

Não foram localizadas lances para este lote.
I

Lote (16) - ASPIRADOR .GÍRÚRGÍCO COM PEDESTAL, aspirador para utilização em bloco
cirúrgico, acionamento com baixo ruído, funcionamento totalmente isento de óleo, válvula de

segurança para bloquei e entrada de secreções no cabeçote, pedestal para suporte de

aspirador e frasco coletor, com rodízios giratórios de 2 . ajuste para vácuo, vacuômetro

graduado até 30 pol. Hg. alça para transportè, tampa do frasco removível, com válvula de

segurança anti-transbordamento. pedal para acionamento contínuo/intermitente, microfiltro

bacteriológico, frascos coletores de 2,5 litros, 100% autoclavável e/ou suporte desinfecção

de alto nível com ácido Peracético.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:24:48:749
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 2.600.00

09/04/2020 09:32:18:921
SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUiP
HOSPIT

R$ 5.500,00

Lote (17) - ELETROCAUTÉRIO, COM BISTÜRI ELÉTRICO, carro móvel para transporte,
pedal duplo, caneta padrão autoclavável, caneta de comando manual reutilizável, placa
neutra permanente em inox (com cabo duplo), cabò bipolar autoclavável, pino adaptador de
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caneta (alta/bxa.), possihjilidade de ajuste nas formas de onda da saída, para configuração

nos cortes e coagulação,-.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 21:04:50:101
LOKTAL MEDICAI ELECTRONIGS INDUSTRIA E
COMERCIO LT

R$ 18.000,00

08/04/2020 16:40:07:453 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R$ 36.000.00

Lote (18) - CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO, caneta reutilizável e autoclavável, para uso
cirúrgico.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 21:04:50:101
LOKTAL MEDICAL ELECTRONIGS INDUSTRIA E
COMERCIO LT

R$ 1.750,00

Lote (19) - MESA CIRÚRGICA COM ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas de
aço 1020, com reforço estrutural, possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço

inoxidável, base e tampo fabricada em aço 100% inoxidável, tampo almofadado, sem

costuras e de fácil limpeza, fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés

retráteis, possibilidade de ajuste eletro/hidráulico de altura da mesa, elevação e regresso do

tampo, Trendelemburg e Trendelemburg Reverso, elevação e regresso do dorso, lateral

esquerda e direita, rotação de perneiras, e inversão de Perneiras com cabeceira,

deslizamento longitudinal; deve possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte

para apoio de ombros, par de suporte de braços, par de porta coxas.

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2020 09:49:28:946
SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUIP
HOSPIT

R$ 44.990,00

09/04/2020 09:48:23:535
HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

R$ 45.000.00

09/04/2020 09:48:51:135 IeSFERA MASTER COMERCIAL E1RFI. I RS 46.500.00

08/04/2020 16:12:49:418 MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA RS 200.000.00

Lote (20) - CORRENTES TENS/FES: Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções

neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias.

Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré-definidos;

canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de

contração; programação via teclado; painel Frontal LCD; timer; bivolt.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:24:48:749
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 9.000,00

Lote (21) - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. Característica Física: Freqüência 1 A 3

Mhz, Tela Lcd, Modo de Emissão/operação, Contínuo e Pulsado

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2020 09:36:16:894 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI RS 7.790.00
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08/04/2020 10:26:48:506
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$7.800,00

Lote (22) - SENSOR INFRAVERMELHO - INFRAVERMELHO DE MESA - 220 V Para
relaxamento muscular, através de calor superficial, proporcionando o alivio da dor,

aumentando a mobilidade articular e favorecendo a regeneração de lesões de tecidos moles

e problemas da pele. Características: Montado em base de chapa de aço pintada. Haste de
sustentação flexível. Refletor em alumínio anodizado (distribuição de energia de forma
homogênea). Interruptor incorporado ao cabo de ligação. Itens Inclusos: Acompanha
lâmpada de 150 W, 60 Hz. Dimensões aproximadas; 30 x 20 x 30 cm - ( A x L x P). Peso: 2
kg (aproximadamente). Garantia mínima: 03 meses. Aparelho Infravermelho de Mesa
p/Fisioterapia.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (23) - APARELHO DE LASER INFRAVERMELHO: Utilizado para auxilio ao tratamento
de doenças inflamatórias, processos cicatriciais, estimulação na produção de colágeno,
microcirculação, entre outros benefícios. Visor de LCD; timer; bivolt; laser terapêutico de
baixa freqüência; As principais características são: - Circuito toposcópio para localização dos
pontos de acupuntura. - Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): -
Caneta Laser 660nm - AlGalnP - (Po - 30mW) ou - Caneta Laser 830nm - GaAIAs - (Po -
30mW) ou - Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Emissão de Laser continuo ou
pulsado; opção de 10 freqüências de modulação. Programas de tratamento pré-definidos.

Dat;)-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:26:48:506
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 13.700,00

Lote (24) - MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO LASER, aplicação laserterapia e
laser- acupuntura, características adicionais feixe contínuo/
pulsado,dimensões(20x41x47cm/3.9kg). componentes c/caneta 905nm.teclado toque,visor
cristal liquido

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (25) - APARELHO DE ONDAS CURTAS, com controle de intensidade, controle manual
de sintonia, led indicador de intensidade, modo continuo de emissão de ondas, eletrodos

vulcanizados em silicone, painel superior ditatico. potência aprox de 400va. bivolt.
intensidade maxima de potência com carga resistiva de 500 a uma distancia de Icm. modo
contínuo lOOw. vaivulas 2x811 ou 812. produto com registro na anvisa. garantia de 18

meses.

15/05/2020

Data-Hora Fornecedor Lance

09/04/2020 09:48:22:544 ESFERA MASTER COMERCIAL EIREl 1 RS 16.700.00

08/04/2020 10:26:48:506
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES /

R$ 16.800,00
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Lote (26) - APARELHO GINÁSTICA, estrutura policarbonato flexível, formato anel, tipo
magicle circie, aplicação condicionamento.físico, pelo método pilates, características
adicionais medindo 33 a 37 cm diâmetro.

D»ta-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:28:54:908
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 300,00

Lote (27) - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO
BOLA PARA PILATES, modelo bola suiça, aplicação condicionamento físico, caracteristicás
adicionais diâmetro: 65 cm/pvc antíderrapanetem/carga: 300 k g.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:28:54:908
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 780,00

^  Lote (28) - CADEIRA DE RODAS, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável,
material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, apoio braço apoio
braços escamoteáveis, tipo de pneu pneus dianteiros giratóriosrnaciços 8", tipo pneu traseiro
traseiro fixo 24", tipo freio freio bilateral, apoio pés apoio pés regulável, capacidade máxima
até 200 kg.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (29) - MINI CONE DE AGILIDADE 24Cm cone agilidade'funcional pvc cone plástico
flexível 24Cm - cores variadas cones para marcação. Treinamento de circuito, funcional e

esportes em geral. Tamanho: 24Cm.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (30) - DISCO DE EQUILÍBRIO COM BOMBA DE AR. Acessório para exercícios de
^  coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por:

material vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; suporta até 100kg.

dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 6.0cm (dxa). peso: Í,7kg. acompanha bomba de
ar e bico adaptador para inflar, apresentar registro anvisa. apresentar termo de garantia,
unidade de medida unidade.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (31) - ELETRODO, aplicação 1 p/ eletroestimulação, fisioterapia, modelo de superfície,
tipo adesivo, material sensor prata/prata clorada, adicional 1 c/ gel condutor, dimensões
cerca de 5 x 5 cm, acessório c/ cabo compatível d equipamento, esterilidade uso único
(pacote com 4 unidades).

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:32:43:347
Oi ÍOivITOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES /

R$ 284,00
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Lote (32) - ESTEIRA ELÉTRICA, 150 kg, 18 km/h, 3/5 hp, 110/220 v, painel 5 funções, porta
garrafas/copos - esteira elétrica, capacidade máxima 150 kg, velocidade máxima 18 km/h,

potência motor 3/5 hp, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais painel 5

funções, porta garrafas/copos.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 16:26:39:891 lESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R$ 15.000.00

Lote (33) - EXERCITADOR MUSCULATURA, tipo dedos, plástico resistente, intensidade

forte(7 Ibs ), características adicionais 4 teclas apoio,molas ligadas ao lado oposto,tipo

encaixe de metal e borracha p/apoio do polegar.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (34) - ESFIGMOMÂNÔMETRO, ajuste analógico, aneróide, tipo de braço, faixa de
operação até 300 mmhg, material braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho

adulto.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:32:43:347
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 300,00

Lote (35) - ESTETOSCÓPIO, tipo biauricular, acessórios olivas anatômicas pvc, haste aço
inox, tubo y pvc, auscultador aço Inox c/ anel de borracha, tamanho adulto.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:32:43:347
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 105,00

Lote (36) - MARTELO REFLEXOLÓGICO, material cabo aço inoxidável, material cabeça
borracha, comprimento cabo 20 cm, cor cabeça preta, formato cabeça cilíndrico, tipo uso em

exames médicos de reflexos tendíneos.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:35:02:239
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 75,00

Lote (37) - BICICLETA ERGOMÉTRICA, tipo mecânica, modelo tipo mini bike portátil,
capacidade máxima 100 kg, funções painel distáncia/tempo/calorias, características

adicionais pedais mag^t/íicos.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (38) - OXÍMETRO, tipo dedo, faixa medição saturação 1 O a 100%, faixa medição pulso
1 cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1 cerca 24 h, alimentação pilha.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:35:02:239
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES 1

R$ 3.700,00
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Lote (39) - KIT EXTENSOR COM 7 ELÁSTICOS - 01 intensidade extra forte; 01 Intensidade
super forte; 01 intensidade forte; 01 intensidade média; 01 intensidade leve; 01 intensidade

super leve; 01 intensidade extra leve

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (40) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo cano curto, características adicionais fecho

ajustável em velcro, peso 1 kg.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:35:02:239
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 60,00

Lote (41) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo cano curto, características adicionais fecho

ajustável em velcro, peso 2 kg.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:45:17:190
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 76,00

Lote (42) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo cano curto, cor azul, características

adicionais fecho ajustável em velcro, peso 3 kg.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:45:17:190
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 96,00

Lote (43) - HALTER EMBORRACHADO, revestido em pvc vinil, com indicação do peso no

extremo do haiter, peso Ikg.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:45:17:190
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 66,00

Lote (44) - HALTER EMBORRACHADO, revestido em pvc vinil, com indicação do peso no

extremo do haiter, peso 2kg.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:45:17:190
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 96,00

Lote (45) - HALTER EMBORRACHADO, revestido em pvc vinil, com indicação do peso no

extremo do haiter, peso 3kg.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2020 10:45:17:190
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES

R$ 138,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
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menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu;

No dia 09/04/2020, às 09:28:32 horas, no lote (1) - CARRO DE ANESTESIA, aparelho de
anestesia para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com fácil visualização dos
parâmetros, possibilidade de alteração nas modalidades ventilatórias, ajustes de volume
corrente, freqüência respiratória, pressão, relação l:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão
suporte; deve possuir: alarme auditivo e visual de baixa pressão de 02; entrada para
conexão de cilindro reserva de 02 e N20 (Yoke), já incorporado no equipamento;

manômetro para a monitorização das fontes dos gases, inclusive do sistema de Yoke; saída
auxiliar de 02 já incorporado no equipamento, para conexão de fluxômetro externo; chave

^  para a opção entre N2C,e ar comprimido para mistura com 02; - a situação do lote foi
alterada para: arremata>::ç. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/05/2020, às 09:43:05 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 15/05/2020, ás 09:43:05 horas, no lote (1) - CARRO DE ANESTESIA, aparelho de
anestesia para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com fácil visualização dos
parâmetros, possibilidade de alteração nas modalidades ventilatórias, ajustes de volume
corrente, freqüência respiratória, pressão, relação l:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão
suporte; deve possuir: alarme auditivo e visual de baixa pressão de 02; entrada para
conexão de cilindro reserva de 02 e N20 (Yoke), já incorporado no equipamento;

manômetro para a monitorização das fontes dos gases, inclusive do sistema de Yoke; saída
auxiliar de 02 já incorporado no equipamento, para conexão de fluxômetro externo; chave

^  para a opção entre N20 e ar comprimido para mistura com 02; - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo apresentado
toda documentação de habilitação, conforme solicitado no Edital, declaro vencedora a
empresa BAUMER S A, para o Lote 01.

No dia 15/05/2020, às 09:43:05 horas, no lote (1) - CARRO DE ANESTESIA, aparelho de
anestesia para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com fácil visualização dos
parâmetros, possibilidade de alteração nas modalidades ventilatórias, ajustes de volume
corrente, freqüência respiratória, pressão, relação l:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão
suporte; deve possuir: alarme auditivo e visual de baixa pressão de 02; entrada para
conexão de cilindro reserva de 02 e N20 (Yoke), já incorporado no equipamento;

manômetro para a monitorização das fontes dos gases, inclusive do sistema de Yoke; saída
auxiliar de 02 já incorporado no equipamento, para conexão de fluxômetro externo; chave
para a opção entre N20 e ar comprimido para mistura com 02; - a empresa BAUMER S
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com o valor R$ 92.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No lote (2) - MONITOR MULTIPARAMETRO COM CAPNOGRAFIA PARA CENTRO

CIRÚRGICO, aparelho que apresenta vários parâmetros relacionados ao estado do

paciente, garante segurança no diagnóstico e a manutenção da vida, deve possui teia de 15

ou 19 polegadas, com sensibilidade ao toque, o que gera rapidez e navegação intuitiva,
acesso rápido aos menus de configuração, sincronismo com os desfibriladores, capacidade

de análise de segmento ST. sinaliza alarmes e arritmias. Aferição e armazenamento de

medidas de PNI, análises de parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos, análises renais e da

oxigenação; - não foram encontradas propostas.

No lote (3) - BOMBA DE INFUSÃO, bomba de infusão contínua, simples de operar, com

programação interativa é intuitiva, com display em LCD para mostrar os dados da infusão,

que emprega descartáveis comuns, propiciando baixo custo de infusão, deve possui

detector de ar ultrassônico e sensor de pressão eletrônico com nível de ociusão regulável,

para garantir maior segurança do paciente durante a infusão, com capacidade de infusão de

0,1 a 999,9 ml/h e possuir bateria recarregável. - não foram encontradas propostas.

No dia 09/04/2020, às 09:28:47 horas, no lote (4) - DESFIBRILADOR/CARDIOVESOR,

desfibrilador cardíaco de uso hospitalar, com ajuste de carga de 01 até 360 joules, circuito

de sincronismo para realização de cardloversão, circuito de proteção, com acessórios,

como: cabo de força de 3 pinos, par de eletrodos externos (adulto). - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020, às 10:08:46 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No lote (4) - DESFIBRILADOR/CARDIOVESOR, desfibrilador cardíaco de uso hospitalar,

com ajuste de carga de 01 até 360 joules, circuito de sincronismo para realização de

cardloversão, circuito de proteção, com acessórios, como: cabo de força de 3 pinos, par de

eletrodos externos (adulto). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:51:52 horas, no lote (5) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO EM
LED, foco de teto com dqas cúpulas, confeccionado em estrutura de alumínio, parafusos em

inox, pintura eletrostática manopla autoclavável em alumínio, sistema de molas embutidas

auxiliando o movimento vertical, fiação embutida, lâmpadas dé LED com 5W e 500 Lúmens,

temperatura da Luz: 6000K, lentes com foco de 38 graus de saída, lâmpadas de fácil

Reposição, alta Luminosidade e que não esquente o ambiente. - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020, às 10:16:28 horas, a situação do

lote foi finalizada.
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No dia 13/04/2020, às 10:16:28 horas, no lote (5) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO EM
LED, foco de teto com duas cúpulas, confeccionado em estrutura de alumínio, parafusos em
inox, pintura eletrostática, manopla autoclavável em alumínio, sistema de molas embutidas

auxiliando o movimento vertical, fiação embutida, lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens,
temperatura da Luz: 6000K, lentes com foco de 38 graus de saída, lâmpadas de fácil
Reposição, alta Luminosidade e que não esquente o ambiente. - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EMANOEL
DA SILVA ALVES - desclassificou o fornecedor: SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE

LOCACAO EQUIP HOSPIT. No dia 13/04/2020, às 12:15:53 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No lote (5) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO EM LED, focü de teto com duas cúpulas,
confeccionado em estrutura de alumínio, parafusos em inox, pintura eletrostática, manopla
autoclavável em alumínio, sistema de molas embutidas auxiliando o movimento vertical,
fiação embutida, lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens, temperatura da Luz: 6000K,
lentes com foco de 38 graus de saída, lâmpadas de fácil Reposição, alta Luminosidade e
que não esquente o ambiente. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:50:21 horas, no lote (6) - FOCO CIRÚRGICO DE LUZ
AUXILIAR EM LED, com 3 bulbos, dispondo de módulo de emergência integrado ao
equipamento, com bateria de chumbo ácida estacionária de 12v e autonomia aproximada de
01 a 2:30 horas, controle por membrana fixada ao gabinete principal com teclas de ajustes
de intensidade luminosa, altura do holofote variável entre 1.60 a 2,50m, haste e braço
giratório que permita um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento, rodízios em
material resistente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia
13/04/2020, às 10:20:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2020, às 10:20:29 horas, no lote (6) - FOCO CIRÚRGICO DE LUZ
AUXILIAR EM LED, com 3 bulbos, dispondo de módulo de emergência integrado ao
equipamento, com bateria de chumbo ácida estacionária de 12v e autonomia aproximada de
01 a 2:30 horas, controle por membrana fixada ao gabinete principal com teclas de ajustes
de intensidade luminosa, altura do holofote variável entre 1,60 a 2,50m, haste e braço
giratório que permita um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento, rodízios em
material resistente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: O coordenador - EMANOEL DA SILVA ALVES - desclassificou o fornecedor:
SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUIP HOSPIT. No dia 13/04/2020, às
12:19:09 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No lote (6) - FOCO CIRÚRGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED, com 3 bulbos, dispondo de

módulo de emergência integrado ao equipamento, com bateria de chumbo ácida

estacionária de 12v e autonomia aproximada de 01 a 2:30 horas, controle por membrana

fixada ao gabinete principal com teclas de ajustes de intensidade luminosa, altura do

holofote variável entre 1,60 a 2,50m, haste e braço giratório que permita um melhor

posicionamento de trabalho ao equipamento, rodízios em material resistente. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:29:17 horas, no lote (7) - KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO

COMPLETO (LÂMINAS E CABO), contendo, cabo para laringoscópio fibra óptico, fabricado

em aço inoxidável à prü",'á'de ferrugem, recartilhados para melhor ergonomia e segurança,

acabamento acetinado para redução do brilho, esterilizável e autoclavável, alimentados por

pilhas tipo AA; 4 lâminas Macintosh curva adulto com fibra óptica embutida, nos tamanhos

2, 3, 4 e 5, produzidos em aço inoxidável à prova de ferrugem, iluminação por lâmpada de

led, esterilizável e autoclavável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 13/04/2020, às 10:27:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO (LÂMINAS E CABO),

contendo, cabo para laringoscópio fibra óptico, fabricado eni aço inoxidável à prova de

ferrugem, recartilhados para melhor ergonomia e segurança, acabamento acetinado para

redução do brilho, esterilizável e autoclavável, alimentados por pilhas tipo AA; 4 lâminas

Macintosh curva adulto com fibra óptica embutida, nos tamanhos 2, 3, 4 e 5, produzidos em

aço inoxidável à prova de ferrugem, iluminação por lâmpada de led, esterilizável e

autoclavável. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:29:34 horas, no lote (8) - KIT DE CÂNULAS DE GUEDEL.

contendo 8 cânulas orofaríngea de Guedel, de dimensões diferentes, nos tamanhos de 40.

50, 60, 70, 80, 90, 100 e 110mm, identificados por cores correspondentes a cada

numeração, que suporte desinfecção de alto nível com Ácido, Peracétlco e/ou seja
autoclavável, e acompanhado de estojo plástico para armazenamento. - a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor; pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020, às 12:20:35 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No lote (8) - KIT DE CÂNULAS DE GUEDEL, contendo 8 cânulas orofaríngea de Guedel,
de dimensões diferentes, nos tamanhos de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e llOmm,

identificados por cores correspondentes a cada numeração, que suporte desinfecção de alto

nível com Ácido Peracétlco e/ou seja autoclavável. e acompanhado de estojo plástico para
armazenamento. - nenhum fornecedor foi declaraído vencedor.^
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No dia 09/04/2020, às 09:31:20 horas, no lote (9) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 01, Sonda
Máscara Laríngea descartável, fabricada em cloreto de polivihilo (PVC), composta de tubo
principal, cuff, conector, balão piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias
aéreas respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma
máscara facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração

artificial a curto prazo, no tamanho 01. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_muitisalas-Tr)6. No dia 13/04/2020, às 12:35:53;horas. a situação do lote foi
finalizada.

No lote (9) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 01, Sonda Máscara Laríngea descartável,
fabricada em cloreto de polivinüo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão
piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que
possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos
de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificia) a curto prazo, no
tamanho 01. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:31:41 horas, no lote (10) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 02, Sonda
Máscara Laríngea descartável, fabricada em cloreto de polivinüo (PVC), composta de tubo
principal, cuff, conector, balão piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias
aéreas respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma
máscara facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração

artificial a curto prazo, no tamanho 02. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020, às 12:37:11 horas, a situação do lote foi
finalizada.#

No lote (10) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 02, Sonda Máscara Laríngea descartável,
fabricada em cloreto de:p>livinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão
piloto, válvula e manguito^ Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que
possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos
de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no
tamanho 02. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:31:56 horas, no lote (11) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 03, Sonda
Máscara Laríngea descartável, fabricada em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo
principal, cuff, conector, balão piloto, válvula e manguito. Indicada para o controle das vias
aéreas respiratória em que possa ser mantida coi^ segurança' a anestesia através de uma .
máscara facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração
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artificial a curto prazo, no tamanho 03. - a situação do lote foi alterada para; arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
px!0aop00004_multisaias-06. No dia 13/04/2020, ás 12:38:15 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No lote (11) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 03, Sonda Máscara Laríngea descartável,
fabricada em cloreto de poíivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão
piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que
possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos
de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no
tamanho 03. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às €9:34:09 horas, no lote (12) - MÁSCARA LÁRÍNGEA N° 04, Sonda
Máscara Laríngea dese£;í1ável, fabricada em cloreto de poíivinilo (PVC), composta de tubo
principal, cuff, conector, balão piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias
aéreas respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma
máscara facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração

artificial a curto prazo, no tamanho 04. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxI0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020, às 12:38:46 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No lote (12) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 04, Sonda Máscara Laríngea descartável,
fabricada em cloreto de poíivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão

piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que

possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos

^  de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no
tamanho 04. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:45:04 horas, no lote (13) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 05, Sonda
Máscara Laríngea descartável, fabricada em cloreto de poíivinilo (PVC), composta de tubo

principal, cuff. conector, balão piloto, válvula e manguito. Indicada para o controle das vias
aéreas respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma
máscara facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração

artificial a curto prazo, nò tamanho 05. - a situação do lote foi alterada para; arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_mu!tisalas-06. No dia 13/04/2020, às 12:39:06 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No lote (13) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 05/Sonda Máscara Laríngea descartáve
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fabricada em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo pnncipal, cuff, conector, balão
piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que
possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos
de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no
tamanho 05. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (14) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 06. Sonda Máscara Laríngea descartável,
fabricada em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal, cuff, conector, balão
piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas respiratória em que
possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara facial e em casos
de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a curto prazo, no
tamanho 06. - não foram encontradas propostas.

^  No lote (15) - KIT AMBU BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA ADULTA, fabricado em silicone de
alta qualidade, auto inflável com pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana
de segurança, reservatórios de 02 com válvula, com capacidade de 2700ml, máscara facial
de silicone translúcida, 100% autoclavável. - não foram encontradas propostas.

No dia 09/04/2020, às 09:45:19 horas, no lote (16) - ASPIRADOR CIRÚRGICO COM
PEDESTAL, aspirador para utilização em bloco cirúrgico, acionamento com baixo ruído,
funcionamento totalmente isento de óleo, válvula de segurança para bloquei e entrada de

secreções no cabeçote, pedestal para suporte de aspirador e frasco coletor, com rodízios
giratórios de 2 , ajuste para vácuo, vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. alça para
transporte, tampa do frasco removível, com válvula de segurança anti-transbordamento,
pedal para acionamento contínuo/intermitente, microfiltro bacteriológico, frascos coletores de
2,5 litros, 100% autoclavável e/ou suporte desinfecção de alto nível com ácido Peracético. -

^ a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/05/2020, às
09:48:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2020, às 09:48:51 horas, no lote (16) - ASPIRADOR CIRÚRGICO COM
PEDESTAL, aspirador para utilização em bloco cirúrgico, acionamento com baixo ruído,
funcionamento totalmente .isento de óleo, válvula de segurança para bloquei e entrada de

secreções no cabeçote, pedestal para suporte de aspirador e frasco coletor, com rodízios
giratórios de 2 , ajuste para vácuo, vacuômetro graduado até 30 pol. Hg, alça para
transporte, tampa do frasco removível, com válvula de segurança anti-transbordamento,
pedal para acionamento contínuo/intermitente, microfiltro bacteriológico, frascos coletores de
2,5 litros, 100% autoclavável e/ou suporte desinfecção de alto nível com ácido Peracético. -
a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: Tendo apresentado toda documentação de habilitação conforme solicitado em
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Edital, declaro vencedora a empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES para o Lote 16.

No dia 15/05/2020, às 09:48:51 horas, no lote (16) - ASPIRADOR CIRÚRGICO COM
PEDESTAL, aspirador para utilização em bloco cirúrgico, acionamento com baixo ruído,
funcionamento totalmente isento de óleo, válvula de segurança para bloquei e entrada de
s0Qfeç5es no cabeçote, pedestal para suporte de aspirador e frasco coletor, com rodízios
giratórios de 2 , ajuste para vácuo, vacuômetro graduado até 30 pol. Hg, alça para
transporte, tampa do frasco removível, com válvula de segurança anti-transbordamento,
pedal para acionamento contínuo/intermitente, microfiltro bacteriológico, frascos coletores de
2,5 litros, 100% autoclavável e/ou suporte desinfecção de alto nível com ácido Peracético. -
a empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES com o
valor R$ 2.600,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 09/04/2020, às 09:45:33 horas, no lote (17) - ELETROCAUTÉRIO, COM BISTURI
ELÉTRICO, carro móvel para transporte, pedal duplo, caneta padrão autoclavável, caneta
de comando manual reutilizável, placa neutra permanente em inox (com cabo duplo), cabo
bipolar autoclavável, pino adaptador de caneta (alta/bxa.), possibilidade de ajuste nas
formas de onda da saída, para configuração nos cortes e coagulação. - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
servidor: pxl0aop00004_ hultisalas-Oe. No dia 15/05/2020, às 09:49:51 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 15/05/2020, às 09:49:51 horas, no lote (17) - ELETROCAUTÉRIO. COM BISTURI
ELÉTRICO, carro móvel para transporte, pedal duplo, caneta padrão autoclavável, caneta

de comando manual reutilizável, placa neutra permanente em inox (com cabo duplo), cabo

bipolar autoclavável, pino adaptador de caneta (alta/bxa.), possibilidade de ajuste nas
formas de onda da saída, para configuração nos cortes e coagulação. - a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
apresentado toda documentação de habilitação conforme solicitado em Edital, declaro
vencedora a empresaLOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT
para o Lote 17.

No dia 15/05/2020, às 09:49:51 horas, no lote (17) - ELETROCAUTÉRIO. COM BISTURI
ELÉTRICO, carro móvel para transporte, pedal duplo, caneta padrão autoclavável, caneta

de comando manual reutilizável, placa neutra permanente em inox (com cabo duplo), cabo

bipolar autoclavável, pino adaptador de caneta (alta/bxa.), possibilidade de ajuste nas
formas de onda da saída, para configuração nos cortes e coagulação. - a empresa LOKTAL
MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT com o valor R$ 18.000,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.
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No dia 09/04/2020, às 09:45:48 horas, no lote (18) - CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO,
caneta reutilizável e autoclavável, para uso cirúrgico. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/05/2020, às 09:50:38 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 15/05/2020, às 09:50:38 horas, no lote (18) - CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO,
caneta reutilizável e autoçiavável, para uso cirúrgico. - a situação do lote foi alterada para;
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo apresentado toda

documentação de habilitação conforme solicitado em Edital, declaro vencedora a
empresaLOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT para o Lote 18.

No dia 15/05/2020, às 09:50:38 horas, no lote (18) - CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO,
caneta reutilizável e autoclavável, para uso cirúrgico. - a empresa LOKTAL MEDICAL

ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT com o valor R$ 1.750,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

No dia 09/04/2020, ás 09:53:41 horas, no lote (19) - MESA CIRÚRGICA COM
ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural,

possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, base e tampo

fabricada em aço 100% inoxidável, tampo almofadado, sem costuras e de fácil limpeza,

fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés retráteis, possibilidade de ajuste
eletro/hidráulico de altura da mesa, elevação e regresso do tampo, Trendelemburg e

Trendelemburg Reverso, elevação e regresso do dorso, lateral esquerda e direita, rotação

de perneiras, e inversão de Perneiras com cabeceira, deslizamento longitudinal; deve
possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte para apoio de ombros, par de
suporte de braços, par de porta coxas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisala ;-'96. No dia 13/04/2020, ás 12:41:01:horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 13/04/2020, às 12:41:01 horas, no lote (19) - MESA CIRÚRGICA COM
ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural,

possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, base e tampo
fabricada em aço 100% inoxidável, tampo almofadado, sem costuras e de fácil limpeza,

fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés retráteis, possibilidade de ajuste
eletro/hidráulico de altura da mesa, elevação e regresso d,o tampo. Trendelemburg e

Trendelemburg Reverso, elevação e regresso do dorso, latersl esquerda e direita, rotação
de perneiras, e inversão de Perneiras com cab^eira, deslizamento longitudinal; deve

15/05/2020 \ Página 27 de 45



possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte para apoio de ombros, par de
suporte de braços, par de porta coxas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EMANOEL DA SILVA ALVES -
desclassificou o fornecedor: SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO EQUIP
HOSPIT. No dia 23/04/2020, às 16:17:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/04/2020, às 16:17:13 horas, no lote (19) - MESA CIRÚRGICA COM
ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural,
possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, base e tampo
fabricada em aço 100% inoxidável, tampo almofadado, sem costuras e de fácil limpeza,
fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés retráteis, possibilidade de ajuste
eletro/hidráulico de altura da mesa, elevação e regresso do tampo, Trendelemburg e
Trendelemburg Reverso, elevação e regresso do dorso, lateral esquerda e direita, rotação
de perneiras, e inversão de Perneiras com cabeceira, deslizamento longitudinal; deve
possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte para apoio de ombros, par de
suporte de braços, par porta coxas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EMANOEL DA SILVA ALVES -
desclassificou o fornecedor: HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES

LTDA. No dia 12/05/2020, às 14:52:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2020, às 14:52:23 horas, no lote (19) - MESA CIRÚRGICA COM
ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas de aço 1020. com reforço estrutural,

possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, base e tampo
fabricada em aço 100% inoxidável, tampo almofadado, sem costuras e de fácil limpeza,
fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés retráteis, possibilidade de ajuste
eletro/hidráulico de altura da mesa, elevação e regresso do tampo. Trendelemburg e

Trendelemburg Reverso, elevação e regresso do dorso, lateral esquerda e direita, rotação
de perneiras, e inversão de Perneiras com cabeceira, deslizamento longitudinal; deve
possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte para apoio de ombros, par de
suporte de braços, par de porta coxas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EMANOEL DA SILVA ALVES -
desclassificou o fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI. No dia 15/05/2020, às

09:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (19) - MESA CjRÚRGlCA COM ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas
de aço 1020, com reforço 'estrutural, possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em
aço inoxidável, base e tanipo fabricada em aço 100% inoxidável, tampo almofadado, sem
costuras e de fácil limpeza, fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés
retráteis, possibilidade de ajuste eletro/hidráulico de altura da mesa. elevação e regresso do
tampo, Trendelemburg e Trendelemburg Reverso, elevação e regresso do dorso, lateral^^^^
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esquerda e direita, rotação de perneiras, e Inversão de Perneiras com cabeceira,
deslizamento longitudinal; deve possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte
para apoio de ombros, par de suporte de braços, par de porta "coxas. - nenhum fornecedor
foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020. às 09:45:57 horas, no lote (20) - CORRENTES TENS/FES: Utilizado

para auxiliar no tratamento de dlsfunções neuromusculares através da eletroestimulação.
Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos

de tratamento pré-definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que

permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD;
timer; bivolt. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: px!0aop00004_mu!tisalas-06. No dia 13/04/2020,

às 12:41:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (20) - CORRENTES TENS/FES: Utilizado para auxiliar no tratamento de

disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias.

Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré-definidos;

canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de

contração; programação via teclado; painel Frontal LCD; timer; bivolt. - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:46:07 horas, no lote (21) - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA.

Característica Física: Freqüência 1 A 3 Mhz, Tela Lcd, Modo de Emissão/operação,

Contínuo e Pulsado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_mu!tisalas-06. No

dia 13/04/2020, às 12:42:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2020, às 12:42:35 horas, no lote (21) - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA.

Característica Física: Freqüência 1 A 3 Mhz. Tela Lcd, Modo de Emissão/operação,

Contínuo e Pulsado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - EMANOEL DA SILVA ALVES - desclassificou o

fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI. No dia 23/04/2020, às 16:20:41 horas,

a situação do lote foi finalizada.

No lote (21) - ULTRAS SOM PARA FISIOTERAPIA. Caractenstica Física: Freqüência 1 A

3 Mhz, Tela Lcd, Modo de Emissão/operação, Contínuo e Pulsado - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

No lote (22) - SENSOR INFRAVERMELHO - IN^AVERMELHO DE MESA - 220 V Para
relaxamento muscular, através de calor supyricial, proporcionando o alivio da dor,
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aumentando a mobilidade articular e favorecendo a regeneração de lesões de tecidos moles
e problemas da pele. Características: Montado em base de chapa de aço pintada. Haste de
sustentação flexível. Refletor em alumínio anodizado (distribuição de energia de forma
homogênea). Interruptor Incorporado ao cabo de ligação. Itens Inclusos: Acompanha
lâmpada de 150 W, 60 Hz. Dimensões aproximadas: 30 x 20 x 30 cm - ( A x L x P). Peso: 2
kg (aproximadamente). Garantia mínima: 03 meses. Aparelho Infravermelho de Mesa
p/FIsioterapla. - não foram encontradas propostas.

No dia 09/04/2020, às 09:58:22 horas, no lote (23) - APARELHO DE LASER
INFRAVERMELHO: Utilizado para auxilio ao tratamento de doenças inflamatórias.
processos cicatriclals, estlmulação na produção de colágeno, microcirculação, entre outros
benefícios. Visor de LCD; timer; blvolt; laser terapêutico de baixa freqüência; As principais
características são: - Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. -

Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): - Caneta Laser 660nm -
AlGalnP - (Po - 30mW) ou - Caneta Laser 830nm - GaAIAs - (Po - 30mW) ou - Caneta Laser
904nm - GaAs - (Po - 70WpÍco) Emissão de Laser continuo ou pulsado; opção de 10
freqüências de modulação. Programas de tratamento pré-deflnidos. - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020. às 12:43:07 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No lote (23) - APARELHO DE LASER INFRAVERMELHO: Utilizado para auxilio ao
tratamento de doenças inflamatórias, processos cicatriciais, estlmulação na produção de
colágeno, microcirculação, entre outros benefícios. Visor de LCD; timer; blvolt; laser
terapêutico de baixa freqüência; As principais características são: - Circuito toposcópio para
localização dos pontos de acupuntura. - Possibilidade de operação com três canetas Laser
(Laser probes): - Caneta Laser 660nm - AlGalnP - (Po - 30mW) ou - Caneta Laser 830nm -
GaAIAs - (Po - 30mW) ou - Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Emissão de Laser
continuo ou pulsado; opção de 10 freqüências de modulação. Programas de tratamento pré-
deflnidos. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (24) - MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO LASER, aplicação
laserterapia e laser- acupuntura, características adicionais feixe contínuo/
pulsado,dimensões(20x41x47cm/3,9kg), componentes c/caneta 905nm.teclado toque,visor
cristal liquido - não foram encontradas propostas.

No dia 09/04/2020. às 09:58:51 horas, no lote (25) - APARELHO DE ONDAS CURTAS,

com controle de intensidade, controle manual de sintonia, led indicador de intensidade,
modo continuo de emissão de ondas, eletrodos vulcanizados em silicone, painel superior

ditatico. potência aprox de 400va. blvolt. intensidade maxima de potência com carga.^
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resistiva de 500 a uma distancia de 1cm. modo continuo 100w. vaívuias 2x811 ou 812.
produto com registro na anvisa. garantia de 18 meses. - a situação do iote foi aiterada para.
arrematado. O motivo da aiteração foi o seguinte: Atuaiização efetuada - servidor:
pxi0aop00004_muítisa!as-06. No dia 13/04/2020, às 12:43:48 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 13/04/2020, às 12:43:48 horas, no lote (25) - APARELHO DE ONDAS CURTAS,
com controle de intensidade, controle manual de sintonia, ied indicador de intensidade,
modo continuo de emissão de ondas, eletrodos vuicanizados em silicone, painel superior

ditatico. potência aprox de 400va. blvolt. intensidade maxima de potência com carga
resistiva de 500 a uma distancia de Icm. modo, continuo lOOw. valvuias 2x811 ou 812.

produto com registro na anvisa. garantia de 18 meses. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da aiteração foi o seguinte: O coordenador - EMANOEL DA SILVA
ALVES - desclassificou o fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL EiRELI. No dia
23/04/2020, às 16:22:01 horas, a situação do iote foi finalizada.

No iote (25) - APARELHO DE ONDAS CURTAS, com controle de intensidade, controle
manual de sintonia, ied indicador de intensidade, modo continuo de emissão de ondas,

eletrodos vuicanizados em silicone, painel superior ditatico. potência aprox de 400va. bivoit.

intensidade maxima de potência com carga resistiva de 500 a uma distancia de Icm. modo
continuo lOOw. valvuias 2x811 ou 812. produto com registro na anvisa. garantia de 18

meses. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:59:02 horas, no iote (26) - APARELHO GINÁSTICA, estrutura
policarbonato flexível, formato anel, tipo magicie circie, aplicação condicionamento físico,
pelo método piiates, características adicionais medindo 33 a 37 cm diâmetro. - a situação
do lote foi aiterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atuaiização
efetuada - servidor: pxi0aop00004_muitisaias-06. No dia 13/04/2020, às 12:44:20 horas, a
situação do iote foi finalizada.

No iote (26) - APARELHO GINÁSTICA, estrutura policarbonato flexível, formato anel, tipo
magicie circie, aplicação condicionamento físico, pelo método piiates, características
adicionais medindo 33 a 37 cm diâmetro. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:59:12 horas, no lote (27) - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA
CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES, modelo bola suiça. aplicação

condicionamento físico, características adicionais diâmetro: 65 cm/pvc
antiderrapanetem/carga: 300 k g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da aiteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:pxi0aop00004_muitisalas-06. No dia 13/04/2020,^s 12:44:55 horas, a situação do iote foi
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finalizada.

No lote (27) - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO
BOLA PARA PILATES, modelo bola suiça, aplicação condicionamento físico, caracteristicas

adicionais diâmetro: 65 cm/pvc antiderrapanetem/carga: 300 kg. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

No lote (28) - CADEIRA DE RODAS, tipo funcionamento manual, tipo construtivo

dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxí, apoio braço

apoio braços escamoteávels, tipo de pneu pneus dianteiros giratóriosmaciços 8", tipo pneu

traseiro traseiro fixo 24", tipo freio freio bilateral, apoio pés apoio pés regulável, capacidade

máxima até 200 kg. - não foram encontradas propostas.

No lote (29) - MINI CONE DE AGILIDADE 24Cm cone agilidade funcional pvc cone

plástico flexível 24Cm - cores variadas cones para marcação. Treinamento de circuito,

funcional e esportes em geral. Tamanho: 24Cm. - não foram encontradas propostas.

No lote (30) - DISCO DE EQUILÍBRIO COM BOMBA DE AR. Acessório para exercícios

de coordenação motora,- equilíbrio e propriocepção de membios inferiores. Composto por:

material vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; suporta até 100kg.

dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 6.0cm (dxa). peso: 1,7kg. acompanha bomba de

ar e bico adaptador para inflar, apresentar registro anvisa. apresentar termo de garantia,

unidade de medida unidade. - não foram encontradas propostas.

No dia 09/04/2020, às 09:59:22 horas, no lote (31) - ELETRODO, aplicação 1 p/

eletroestimulação, fisioterapia, modelo de superfície, tipo adesivo, material sensor

prata/prata clorada, adicional 1 c/ gel condutor, dimensões cerca de 5 x 5 cm, acessório c/

cabo compatível c/ equipamento, esterilidade uso único (pacote com 4 unidades). - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020, às

12:46:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (31) - ELETRODO, aplicação 1 p/ eletroestimulação, fisioterapia, modelo de

superfície, tipo adesivo, material sensor prata/prata clorada. adicional 1 c/ gel condutor,

dimensões cerca de 5 x 5 cm, acessório c/ cabo compatível d equipamento, esterilidade uso

único (pacote com 4 unidades). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 09:59:44 horas, no lote (32) - ESTEIRA ELÉTRICA, 150 kg, 18

km/h, 3/5 hp, 110/220 v, painel 5 funções, porta garrafas/copos - esteira elétrica, capacidade

máxima 150 kg, velocidade máxima 18 km/h, po/ência motoí 3/5 hp, tensão alimentação

^ ^
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110/220 V, características adicionais painel 5 funções, porta garrafas/copos. - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
-servidor: pxl0aop00004_mu!tisalas-06. No dia 13/04/2020. às 12:47:39 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No lote (32)-ESTEIRA ELÉTRICA, 150 kg. 18 km/h, 3/5 hp. 110/220 v, painel 5 funções,
porta garrafas/copos - esteira elétrica, capacidade máxima 150 kg, velocidade máxima 18
km/h. potência motor 3/5'hp, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais painel
5 funções, porta garrafásVcòpos. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (33) - EXERCITADOR MUSCULATURA, tipo dedos, plástico resistente,
intensidade forte(7 Ibs ), características adicionais 4 teclas apoio,molas ligadas ao lado
oposto.tipo encaixe de metal e borracha p/apoio do polegar. - não foram encontradas
propostas.

No dia 09/04/2020, às 09:59:52 horas, no lote (34) - ESFIGMOMANÓMETRO, ajuste
analógico, aneróide. tipo de braço, faixa de operação até 300 mmhg, material braçadelra em
nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxi0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020, às 12:48:01 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No lote (34) - ESFIGMOMANÓMETRO, ajuste analógico, aneróide. tipo de braço, faixa de
operação até 300 mmhg, material braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho
adulto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

0  No dia 09/04/2020, às 10:02:24 horas, no lote (35) - ESTETOSCÒPIO, tipo biauricular,
acessórios olivas anatòrnicas pvc, haste aço inox, tubo y pvc, auscultador aço inox c/ anel
de borracha, tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte; Atualização efetuada - servidor: pxl0áop00004_multisalas-06. No
dia 13/04/2020. às 12:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (35) - ESTETOSCÒPIO, tipo biauricular, acessórios olivas anatômicas pvc, haste
aço inox, tubo y pvc, auscultador aço inox d anel de borracha, tamanho adulto. - nenhum
fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 10:02:43 horas, no lote (36) - MARTELO REFLEXOLÓGICO,
material cabo aço inoxidável, material cabeça borracha, comprimento cabo 20 cm. cor
cabeça preta, formato cabeça cilíndrico, tipo uso em exames médicos de reflexos tendínecs.
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguint^
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_muítisalas-06. No dia 13/04/2020, às
12:48:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (36) - MARTELO REFLEXOLÓGICO, material cabo aço inoxidável, material
cabeça borracha, comprimento cabo 20 cm. cor cabeça preta, formato cabeça cilíndrico, tipo
uso em exames médicps de reflexos tendíneos, - nenhum fornecedor foi declarado
vencedor.

No lote (37) - BICICLETA ERGOMÉTRICA, tipo mecânica, modelo tipo mini bike portátil,
capacidade máxima 100 kg. funções painel distância/tempo/calorias, características
adicionais pedais magnéticos. - não foram encontradas propostas.

No dia 09/04/2020, às 10:04:38 horas, no lote (38) - OXÍMETRO. tipo dedo, faixa medição
saturação 10a 100%, faixa medição pulso 1 cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1
cerca 24 h, alimentação pilha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxlÓaop00004_multisalas-06. No
dia 13/04/2020, às 13:14:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (38) - OXÍMETRO, tipo dedo. faixa medição saturação 1 O a 100%, faixa medição

pulso Icerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1 cerca 24 h, alimentação pilha. -
nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (39) - KIT EXTENSOR COM 7 ELÁSTICOS - 01 intensidade extra forte; 01
intensidade super forte; 01 intensidade forte; 01 intensidade média; 01 intensidade leve; 01
intensidade super leve; 01 intensidade extra leve - não foram encontradas propostas.

No dia 09/04/2020, às 10:10:33 horas, no lote (40) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo

cano curto, características adicionais fecho ajustável em velcro, peso 1 kg. - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor; pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2020, às "13:15:18 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No lote (40) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo cano curto, características adicionais
fecho ajustável em velcro, peso 1 kg. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/04/2020, às 10:10:43 horas, no lote (41) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo

cano curto, características adicionais fecho ajustável em velcro, peso 2 kg. - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/05/2020, às 09:55:32 horas, a situação do
lote foi finalizada.
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No dia 15/05/2020, às 09:55:31 horas, no lote (41) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo
cano curto, características adicionais fecho ajustável em velcro, peso 2 kg. - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
apresentado toda documentação de habilitação conforme solicitado em Edital, declaro
vencedora a empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES para o Lote 41.

No dia 15/05/2020, às 09:55:31 horas, no lote (41) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo

cano curto, características adicionais fecho ajustável em velcro, peso 2 kg. - a empresa

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES com o valor R$

76,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

^  No dia 09/04/2020, às 10:11:05 horas, no lote (42) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo
cano curto, cor azul, características adicionais fecho ajustável em velcro, peso 3 kg. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte;
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/05/2020, às
09:55:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2020, às 09:55:47 horas, no lote (42) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo

cano curto, cor azul, características adicionais fecho ajustável em velcro, peso 3 kg. - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo apresentado toda documentação de habilitação conforme solicitado em Edital,

declaro vencedora a empresa ODONTOMED COMERCIO'DE PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES para o Lote 42.

^  No dia 15/05/2020, às 09:55:47 horas, no lote (42) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo
cano curto, cor azul, características adicionais fecho ajustável em velcro, peso 3 kg. - a

empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES com o

valor R$ 96,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 09/04/2020. às 10:11:13 horas, no lote (43) - HALTER EMBORRACHADO,

revestido em pvc vinil, com indicação do peso no extremo do halter, peso Ikg. - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/05/2020, às 09:56:07 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2020, às 09:56:07 horas, no lote (43) - HALTER EMBORRACHADO,

revestido em pvc vinil, com indicação do peso no extremo do halter, peso Ikg. - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tend
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apresentado toda documentação de habilitação conforme solicitado em Edital, declaro
vencedora a empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES para o Lote 43.

No dia 15/05/2020. "às 09:56:07 horas, no lote (43) - HALTER EMBORRACHADO,
revestido em pvc vinil, com indicação do peso no extremo do halter, peso Ikg. - a empresa
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES com o valor R$

66,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 09/04/2020, às 10:11:27 horas, no lote (44) - HALTER EMBORRACHADO,

revestido em pvc vinil, com indicação do peso no extremo do halter, peso 2kg. - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/0Ç/2020, às 09:56:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. ,

No dia 15/05/2020, às 09:56:36 horas, no lote (44) - HALTER EMBORRACHADO,

revestido em pvc vinil, com indicação do peso no extremo do halter, peso 2kg. - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

apresentado toda documentação de habilitação conforme solicitado em Edital, declaro
vencedora a empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES para o Lote 44.

No dia 15/05/2020, às 09:56:36 horas, no lote (44) - HALTER EMBORRACHADO,

revestido em pvc vinil, com indicação do peso no extremo do halter, peso 2kg. - a empresa

ODONTOMED COMERPIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES com o valor R$

96,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 09/04/2020, às 10:11:36 horas, no lote (45) - HALTER EMBORRACHADO,

revestido em pvc vinil, com indicação do peso no extremo do halter, peso 3kg. - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/05/2020, às 09:56:53 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2020, às 09:56:53 horas, no lote (45) - HALTER EMBORRACHADO,

revestido em pvc vinil, com indicação do peso no extremo do halter, peso 3kg. - a situação

do lote foi alterada para; declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

apresentado toda documentação de habilitação conforme solicitado em Edital, declaro
vencedora a empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES para o Lote 45.
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No dia 15/05/2020, às 09:56:53 horas, no lote (45) - HALTER EMBORRACHADO,

revestido em pvc vinil, ccm indicação do peso no extremo do halter, peso 3kg. - a empresa

ODONTOMED COMERaíO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES com o valor R$

138,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 13/04/2020, às 10:08:46 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, no lote (4) -

DESFIBRILADOR/CARDIOVESOR, desfibnlador cardíaco de uso hospitalar, com ajuste de

carga de 01 até 360 joules, circuito de sincronismo para realização de cardioversão, circuito

de proteção, com acessórios, como: cabo de força de 3 pinos, par de eletrodos externos

(adulto). O motivo da desclassificação foi: A empresa ESFERA MASTER COMERCIAL

EIRELI foi desclassificada no Lote 04, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de

referência.

No dia 13/04/2020, às 10:16:27 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO

EQUIP HOSPIT, no lote (5) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO EM LED, foco de teto com duas
cúpulas, confeccionado em estrutura de alumínio, parafusos em inox, pintura eletrostática,

manopla autoclavável em alumínio, sistema de molas embutidas auxiliando o movimento

vertical, fiação embutida, lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens, temperatura da Luz:

6000K, lentes com foco de 38 graus de saída, lâmpadas de fácil Reposição, alta

Luminosidade e que não esquente o ambiente. O motivo da desclassificação foi: A empresa

SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIP HOSPIT foi desclassificada no

Lote 02, pois ofertou valordo preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 10:20:28 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO

EQUIP HOSPIT, no lote (6) - FOCO CIRÚRGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED, com 3
bulbos, dispondo de módulo de emergência integrado ao equipamento, com bateria de

chumbo ácida estacionária de 12v e autonomia aproximada de 01 a 2:30 horas, controle por

membrana fixada ao gabinete principal com teclas de ajustes de intensidade luminosa, altura

do holofote variável entre 1,60 a 2,50m, haste e braço giratório que permita um melhor

posicionamento de trabalho ao equipamento, rodízios em material resistente. O motivo da

desclassificação foi: A empresa SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCAÇAO DE

EQUIP HOSPIT foi desclassificada no Lote 06, pois ofertou valor do preço acima do nosso

valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 10:27:11 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS â

MEDICO HOSPITALARES, no lote (7) - KIT L/V^INGOSCÓPIO ADULTO COMPLETQ;í:Í^
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(LÂMINAS E CABO), contendo, cabo para laringoscópio fibra óptico, fabricado em aço
inoxidável à prova de ferrugem, recartilhados para melhor ergonomia e segurança,
acabamento acetinado para redução do brilho, esterilizável e autodavável, alimentados por

pilhas tipo AA; 4 lâminas Macintosh curva adulto com fibra óptica embutida, nos tamanhos
2, 3, 4 e 5, produzidos em aço inoxidável à prova de ferrugem, iluminação por lâmpada de
led, esterilizável e autodavável. O motivo da desclassificação foi: A empresa ESFERA
MASTER COMERCIAL EIRELI foi desclassificada no Lote 04, pois ofertou valor do preço

acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:15:52 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS

HOSPITALARES LTDA, no lote (5) - FOCO CIRÚRGICO DE TETO EM LED, foco de teto

com duas cúpulas, confeccionado em estrutura de alumínio, parafusos em inox, pintura

eletrostática, manopla autodavável em alumínio, sistema de moias embutidas auxiliando o

movimento vertical, fiação embutida, lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens, temperatura

da Luz: 6000K, lentes com foco de 38 graus de saída, lâmpadas de fácil Reposição, alta

Luminosidade e que não esquente o ambiente. O motivo da desclassificação foi: A empresa

HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificada no Lote

05. pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, 12:19:09 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou, o fornecedor - HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS

HOSPITALARES LTDA, no lote (6) - FOCO CIRÚRGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED, com
3 bulbos, dispondo de módulo de emergência integrado ao equipamento, com bateria de

chumbo ácida estacionária de 12v e autonomia aproximada de 01 a 2:30 horas, controle por

membrana fixada ao gabinete principal com teclas de ajustes de intensidade luminosa, altura

do holofote variável entre 1,60 a 2,50m, haste e braço giratório que permita um melhor

posicionamento de trabalho ao equipamento, rodízios em material resistente. O motivo da

desclassificação foi: A empresa HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES

LTDA foi desclassificada no Lote 06, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de

referência.

No dia 13/04/2020, às 12:20:34 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (8) - KIT DE CÂNULAS DE GUEDEL. contendo 8
cânulas orofaríngea de Guedel, de dimensões diferentes, nos tamanhos de 40, 50, 60, 70,

80, 90, 100 e llOmm, identificados por cores correspondentes a cada numeração, que

suporte desinfecção de alto nível com Ácido Peracético e/ou seja autodavável, e
acompanhado de estojo plástico para armazenamento. O motivo da desclassificação foi: Aempresa ODONTOMED COMERCIO DE PRjD^UTOS MEDICO HOSPITALARES foj^|^
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desclassificada no Lote 08, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:35:52 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (9) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 01, Sonda Máscara
Laríngea descartável, fabricada em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal,

cuff, conector, balão piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas

respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara

facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a

curto prazo, no tamanho 01. O motivo da desclassificação foi: A empresa ODONTOMED

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 09. pois

ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:37:11 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (10) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 02, Sonda Máscara
Laríngea descartável, fabricada em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal,

cuff, conector, balão piloto, válvula e manguito, Indicada para o controle das vias aéreas

respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara

facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a

curto prazo, no tamanhr C2. O motivo da desclassificação foi: A empresa ODONTOMED

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 10, pois

ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:38:15 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (11) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 03, Sonda Máscara
Laríngea descartável, fabricada em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal,

cuff, conector, balão piloto, válvula e manguito. Indicada para o controle das vias aéreas

respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara

facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a

curto prazo, no tamanho 03. O motivo da desclassificação foi: A empresa ODONTOMED

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 11, pois

ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:38:46 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (12) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 04, Sonda Máscara
Laríngea descartável, fabricada em cloreto de polivinilo (PVC),, composta de tubo principal, y/
cuff, conector, balão piloto, válvula e manguito,/ndicada para o controle das vias aéreaSf^_^f^
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respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara
facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a

curto prazo, no tamanho 04. O motivo da desclassificação foi; A empresa ODONTOMED
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 12, pois

ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:39:06 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED CCMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (13) - MÁSCARA LARÍNGEA N° 05, Sonda Máscara
Laríngea descartável, fabricada em cloreto de polivinilo (PVC), composta de tubo principal,

cuff, conector, balão piloto, válvula e manguitc, Indicada para o controle das vias aéreas

respiratória em que possa ser mantida com segurança a anestesia através de uma máscara

facial e em casos de obstrução das vias respiratórias que precisem de respiração artificial a

curto prazo, no tamanho 05. O motivo da desclassificação foi: A empresa ODONTOMED

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 13, pois

ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:41:00 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO

EQUIP HOSPIT, no lote (19) - MESA CIRÚRGICA CCM ACESSÓRIOS, chassi
confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural, possui acabamento em

pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, base e tampo fabricada em aço 100%

inoxidável, tampo almofadado, sem costuras e de fácil limpeza, fixação e movimentação

realizado através de rodízios e pés retráteis, possibilidade de ajuste eletro/hidráuüco de

altura da mesa, elevação e regresso do tampo, Trendelemburg e Trendelemburg Reverso,

elevação e regresso do dorso, lateral esquerda e direita, rotação de perneiras, e inversão de

Perneiras com cabeceira, deslizamento longitudinal; deve possuir acessórios como arco de

narcose, par de suporte para apoio de ombros, par de suporte de braços, par de porta

coxas. O motivo da desclassificação foi: A empresaSERVMEÜ COMERCIO E SERVIÇOS

DE LOCACAO EQUIP HOSPIT foi desclassificada no Lote 19, pois ofertou valor do preço

acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:41:24 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (20) - CORRENTES TENS/FES: Utilizado para auxiliar

no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no

tratamento das aigias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de

tratamento pré-definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita

gerar estímulo manual de contração; programaçãp via teclado; painel Frontal LCD; timer;

bivolt. O motivo da desclassificação foi: A empresa ODONTOMED COMERCIO DE
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PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 20, pois ofertou valor do

preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:42:35 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, no lote (21)

- ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. Característica Física: Freqüência 1 A 3 Mhz, Tela

Lcd, Modo de Emissão/operação, Contínuo e Pulsado. O motivo da desclassificação foi: A

empresa ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI foi desclassificada no Lote 21, pois
ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:43:06 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (23) - APARELHO DE LASER INFRAVERMELHO:

Utilizado para auxilio ao tratamento de doenças inflamatórias, processos cicatriciais,

estimuíação na produção de colágeno. microcirculação, entre outros benefícios. Visor de

LCD; timer; bivolt; laser terapêutico de baixa freqüência; As principais características são: -

Circuito toposcópio para 'ocalização dos pontos de acupuntura. - Possibilidade de operação

com três canetas Laser (. -ser probes): - Caneta Laser 660nm - AlGalnP - (Po - 30mW) ou -

Caneta Laser 830nm - GaAIAs - (Po - 30mW) ou - Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po -

yoWpico) Emissão de Laser continuo ou pulsado; opção de 10 freqüências de modulação.

Programas de tratamento pré-definidos. O motivo da desclassificação foi: A empresa

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada

no Lote 23, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:43:48 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, no lote (25)

- APARELHO DE ONDAS CURTAS, com controle de intensidade, controle manual de

sintonia, led indicador de intensidade, modo continuo de emissão de ondas, eletrodos

vulcanizados em silicone, painel superior ditático. potência aprox de 400va. bivolt.

intensidade maxima de potência com carga resistiva de 500 a uma distancia de Icm. modo

continuo 100w. valvulas 2x811 ou 812. produto com registro na anvisa. garantia de 18

meses. O motivo da desclassificação foi: A empresa ESFERA MASTER COMERCIAL

EIRELI foi desclassificada no Lote 25, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de

referência.

No dia 13/04/2020, às 12:44:20 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (26) - APARELHO GINÁSTICA, estrutura policarbonato
flexível, formato anel, ilpo' magicle circie, aplicação condicionamento físico, pelo método

pilates, características adicionais medindo 33 a 37 cm diâmetro. O motivo da

i
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desclassificação foi: A empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 26, pois ofertou valor do preço acima do nosso

valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:44:55 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (27) - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA
CONDICIONAMENTO FÍSICO. TIPO BOLA PARA PILATES, modelo bola suiça, aplicação

condicionamento físico, caracteristicas adicionais diâmetro: 65 cm/pvc

antiderrapanetem/carga: 300 k g. O motivo da desclassificação foi: A empresa

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada

no Lote 27, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência,

No dia 13/04/2020, às 12:46:59 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (31) - ELETRODO, aplicação 1 p/ eletroestimulação,

fisioterapia, modelo de supbrfície, tipo adesivo, material sensor.prata/prata clorada, adicional
1 c/ gel condutor, dimensões cerca de 5 x 5 cm, acessório c/ cabo compatível c/
equipamento, esterilidade uso único (pacote com 4 unidades). O motivo da desclassificação

foi: A empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi
desclassificada no Lote 31. pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:47:39 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, no lote (32)

- ESTEIRA ELÉTRICA, 150 kg, 18 km/h. 3/5 hp, 110/220 v, painel 5 funções, porta

garrafas/copos - esteira elétrica, capacidade máxima 150 kg. Velocidade máxima 18 km/h,
^ potência motor 3/5 hp, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais painel 5

funções, porta garrafas/copos. O motivo da desclassificação foi: A empresa ESFERA

MASTER COMERCIAL EIRELI foi desclassificada no Lote 32i pois ofertou valor do preço

acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:48:01 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (34) - ESFIGMOMANÔMETRO, ajuste analógico,
aneróide, tipo de braço, faixa de operação até 300 mmhg, material braçadeira em nylon, tipo
fecho em velcro, tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: A empresa

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada

no Lote 34, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor üe referência.

No dia 13/04/2020, às 12:48:26 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA
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ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (35) - ESTETOSCÓPIO, tipo biauricular, acessórios
olivas anatômicas pvc, haste aço inox, tubo y pvc, auscultador aço inox c/ anel de borracha,
tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: A empresa ODONTOMED COMERCIO

DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 35, pois ofertou valor

do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 13/04/2020, às 12:48:48 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA
ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (36) - MARTELO REFLEXOLÓGICO, material cabo aço
inoxidável, material cabeça borracha, comprimento cabo 20 cm, cor cabeça preta, formato

cabeça cilíndrico, tipo uso em exames médicos de reflexos tendíneos. O motivo da
desclassificação foi: A empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES foi desçlassificada no Lote 36, pois ofertou valor do preço acima do nosso
valor de referência. . -

No dia 13/04/2020. às 13:14:31 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (38) - OXÍMETRO, tipo dedo, faixa medição saturação 1
O a 100%, faixa medição pulso 1 cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1 cerca 24 h,
alimentação pilha. O motivo da desclassificação foi: A empresa ODONTOMED COMERCIO

DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi desclassificada no Lote 38, pois ofertou valor

do preço acima do nosso valor de referência.

j

No dia 13/04/2020, às 13:15:18 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (40) - TORNOZELEIRA, material nylon, tipo cano curto,

características adicionais fecho ajustável em velcro, peso 1 kg. O motivo da desclassificação

foi: A empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES foi
desclassificada no Lote 40, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 23/04/2020, às 16:17:13 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS

HOSPITALARES LTDA, no lote (19) - MESA CIRÚRGICA COM ACESSÓRIOS, chassi
confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural, possui acabamento em

pintura epóxi e carena^^e.Ti em aço inoxidável, base e tam,po fabricada em aço 100%
inoxidável, tampo almofadado, sem costuras e de fácil limpeza, fixação e movimentação

realizado através de rodízios e pés retráteis, possibilidade de ajuste eletro/hidráulico de

altura da mesa, elevação e regresso do tampo, Trendelemburg e Trendelemburg Reverso,

elevação e regresso do dorso, lateral esquerda e diréita, rotação de perneiras, e inversão d
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Perneiras com cabeceira, deslizamento longitudinal; deve possuir acessórios como arco de

narcose, par de suporte para apoio de ombros, par de suporte de braços, par de porta

coxas. O motivo da desclassificação foi: A empresa HYCOMED COMERCIO DE

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA restou desclassificada por apresentar valor superior ao

de Referência.

No dia 23/04/2020, às 16:20:41 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (21) - ÜLTRASSOM PARA FISIOTERAPIA.

Característica Física: Freqüência 1 A 3 Mhz, Tela Lcd, Modo de Emissão/operação,

Contínuo e Pulsado. O motivo da desclassificação foi: A empresa ODONTOMED

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES restou desclassificada por

apresentar valor super^ior ao nosso valor de referência.

No dia 23/04/2020, às 16:22:01 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARES, no lote (25) - APARELHO DE ONDAS CURTAS, com controle

de intensidade, controle manual de sintonia, led indicador de intensidade, modo continuo de

emissão de ondas, eletrodos vulcanizados em silicone, painel superior ditatico. potência

aprox de 400va. bivolt. intensidade maxima de potência com carga resistiva de 500 a uma

distancia de 1cm. modo continuo lOOw. valvulas 2x811 ou 812. produto com registro na

anvisa. garantia de 18 meses. O motivo da desclassificação foi; A empresa ODONTOMED

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES restou desclassificada por

apresentar valor superior ao nosso valor de referência.

No dia 12/05/2020, às 14:52:22 horas, o Pregoeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA

ALVES - desclassificou o fornecedor - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, no lote (19)

- MESA CIRÚRGICA COM ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas de aço 1020,

com reforço estrutural, possui acabamento em pintura epòxi e carenagem em aço

inoxidável, base e tampo fabricada em aço 100% Inoxidável, tampo almofadado, sem

costuras e de fácil limpeza, fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés

retráteis, possibilidade de ajuste eletro/hidráulico de altura da mesa. elevação e regresso do

tampo, Trendelemburg e Trendeiemburg Reverso, elevação ê regresso do dorso, lateral

esquerda e direita, rotação de perneiras, e inversão de Perneiras com cabeceira,

deslizamento longitudinal; deve possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte

para apoio de ombros, par de suporte de braços, par de; porta coxas. O motivo da

desclassificação foi: empresa ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI foi desclassificada

no Lote 19, pois ofertou valor do preço acima do nosso valor de referência.

No dia 15/05/2020, às 09:52:30 horas, o Pr^oeiro da licitação - EMANOEL DA SILVA
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ALVES - desclassificou o fornecedor - MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, no

lote (19) - MESA CIRÚRGICA COM ACESSÓRIOS, chassi confeccionado em chapas de
aço 1020, com reforço estrutural, possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço

inoxidável, base e tampo fabricada em aço 100% inoxidável, tampo almofadado, sem

costuras e de fácil limpeza, fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés

retrateis, possibilidade de ajuste eletro/hidráulico de altura da nlesa, elevação e regresso do
tampo. Trendelemburg e Trendelemburg Reverso, elevação e regresso do dorso, lateral
esquerda e direita, rotação de perneiras, e inversão de Perneiras com cabeceira,
deslizamento longitudinal; deve possuir acessórios como arco de narcose, par de suporte

para apoio de ombros, par de suporte de braços, par de porta coxas. O motivo da
desclassificação foi: A empresa MEDIFARR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA restou

desclassificada apresentar valor superior ao nosso valor estimado.

1^ Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo^ tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do brocàs!
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