MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 10.545/2020
Pregão Eletrônico nº. 030/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente por delegação
prevista no Decreto Municipal 1.245/2020 e fundamentada nos elementos constantes dos autos da
licitação acima e acolhendo o julgamento do(a) Pregoeiro(a), HOMOLOGO os atos do procedimento
licitatório, conforme discriminado a seguir, deixando de homologar somente os itens 18, 19, 76, 220,
221, 222 e 236 em virtude das ofertas finais ficarem acima da média de mercado sendo declarados como
fracassados e os itens 54, 110, 127, 128, 150, 158, 161, 162, 188, 219, 223, 224, 225, 226, 266 e 282
em virtude da não apresentação de propostas válidas, sendo declarados como desertos.
Valor
Item Unid.
Qtd.
Descrição
Marca
Unitário
Aparelho de Pressão Digital Automático
de Braço. Com indicador de Arritmia e
Indicador Gráfico de Nível de
Hipertensão; Memória para 120
resultados com hora e data; tripla zona de
33
Unid.
100
Gtech
R$ 265,00
memória; Totalmente Automático;
Medidor de pressão e pulsação; Medição
no braço; aprovado pelo INMETRO;
Garantia de 02 anos contra defeitos de
fabricação.
Autoclave Horizontal na cor branca, com
03 bandejas em alumínio, câmara de
esterilização em aço inox, com
capacidade de até 75 Litros - função da
esterilização de artigos/instrumentos
utilizando vapor sob pressão, sendo ideal
para
consultórios
odontológicos
(implantodontia e cirurgia), para clínicas
43
Unid.
10
ALT
R$ 2.995,00
médicas, laboratórios e ambulatórios
hospitalares, nos cuidados de seus
instrumentos, que devem resistentes a
altas temperaturas e vapor intenso.
Dimensões - 39,5cm x 38cm x 61 cm (L
x A x P); Câmara - 25cm x 43cm (D x P);
Peso - 30 Kg Registro na ANVISA.
Garantia de 2 anos.
Banco giratório. Pint. Epoxi ass. Estof.
Preto com rod.; construido sobre 04 pés
de tubos redondos de 7/8 assento
48
Unid.
10
estofado em corino preto, altura
RN
R$ 225,00
regulável base em pintura epoxi pés com
rodizios. Altura mínima aproximada 50
cm e altura maxima aproximada 65 cm.
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57

Unid.

10

64

Unid.

05

70

Unid.

15

72

Unid.

05

74

Unid.

05

87

Unid.

05

113

Unid.

15

114

Unid.

10

Diaâmetro aproximado do assento 34
cm.
Braçadeira de P.A. Braçadeira para
injeção standart. Altura regulável por
mandril haste zincada, base de ferro
chato em pintura epoxi concha inox.
Altura mínima aproximada 0,80 cm.
Altura máxima aproximada 1,14m.
Cadeira de banho adulto (cadeira
higiênica), indicado para adulto de 80 a
120 kg, estrutura aço, pintura epoxi,
encosto lavável.
Cadeira de Rodas Adulto - indicado para
adultos de 80 a 120 kg. Estrutura aço,
dobrável em X, pintura epoxi, assento e
encosto nylon, apoio braços e pés fixos.
Cadeira de rodas adulto tipo simples,
apoio para mãos fixo, apoio para pés
fixo, indicada para usuários carga
mínima de 80 a 120 kg, aço e ferro.
Cadeira de Rodas Infantil - indicado para
crianças até 70 kg. Estrutura aço,
dobrável em X, pintura epoxi, assento e
encosto nylon, apoio braços removíveis,
apoio de pés eleváveis, reguláveis e
removíveis com pedal retrátil.
Carrinho para cilindro de oxigênio de 10
litros, em aço, pintura epóxi, estrutura
em tubos redondos, cor branca, faixas e
velcro para fixar o cilindro, 2 rodas
maciças de borracha. Usado para o
transporte e armazenamento do cilindro
de oxigênio.
Destilador de água de mesa, bivolt, não
necessita
de
instalação
elétrica,
capacidade de 4 litros, frequência de
60Hz. Com registro do INMETRO.
Detector Fetal
modelo portátil,
desenvolvido com o que existe de mais
atual no mercado, placa eltrônica com
componetes SMD. Utilizado para
detectar batimentos cardíacos fetais a
partir da 10°à 12° semana de gestação,
possibilitando a avaliação do ritmo
cardíaco fetal durante a gravidez e parto.
Esse método diagnóstico permite um
meio simples de estabelecer positiva e
imediatamente a viabilidade fetal em
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R$ 145,00

Prolife

R$ 280,00

Prolife

R$ 444,00

Prolife

R$ 420,00

Prolife

R$ 790,00

RN

R$ 225,00

Cristófoli

R$ 645,50

Sigmed

R$ 265,50
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147

Unid.

15

168

Unid.

10

gravidez prematura e pode facilmente ser
usado para verificar se existe vida fetal
durante a ameaça de aborto. É ainda
possível detectar gravidez múltipla, a
partir da 10° à 12° semana.
Posteriormente, por volta da 24° à 26°
semana de gravidez, o som distinto e
claro da placenta ajuda sua localização e
facilita o diagnóstico da placenta prévia.
O fluxo do cordão umbilical, também
pode ser ouvido nesse estágio. É aferido
para uma excelente sensibilidade e um
menor nível de ruídos , obtendo assim
ótimos resultados na obstetrícia.
Transdutor desconectável, facilitando a
troca em caso de manutenção, com
tecnologia micro processada que
dispensa a calibração do equipamento
após sua substituição.
Foco Clínico - sem espelho. Com haste
superior flexível cromada e pedestal com
haste inferior pintada com 04 rodízios
proporcionando maior sustentação e
segurança ao equipamento. Pintura em
epóxi a 250° C de alta resistência. Altura
variável entre 90 cm a 150 cm. Sistema
de iluminação com lâmpada led.
Iluminância de 15.000 lux. (Distância de
500mm). Transformador de energia com
chave seletora de tensão, possibilitando
ao usuário determinar ao equipamento
ser alimentado pela tensão 127 v/220 v
50/60HZ, conforme sua rede elétrica
local.
Laringoscópio Adulto - Equipamento
com as seguintes especificações técnicas
mínimas: A) equipamento médico
assistencial convencional, para uso em
procedimentos de emergência e
anestesia, que necessitem de acesso às
vias aéreas; B) lâmpada de alta
luminosidade; C) cabo confeccionado
em aço inoxidável, com tampa de rosca e
mola de aço
inoxidável
para
compartimento de alimentação; D)
alimentação = pilhas ou bateria
recarregável; E) encaixe para lâmina
padrão universal; F) acompanhar (cada
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R$ 265,00

MD

R$ 725,00
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194

198

301

320

kit) – 05 lâminas retas, confeccionadas
em aço inoxidável n.º 0/1/2; G)
acompanhar bolsa ou estojo em material
resistente para acondicionamento ou
eventual transporte, prazo de garantia do
fabricante = mínimo de 01 (hum) ano,
acompanhar manual técnico em
português.
Nebulizador
portátil
ultra-sônico,
Unid.
10
bivolt,com mascara para adulto e
Medicate
R$ 128,00
infantil.
Otoscópio convencional com regulagem
de luz 2,5V - MD. Características:
Reostato liga/desliga com controle de
intensidade de luz; Iluminação com
lâmpada 2,5V com perfeita transmissão
de luz; Cabeça com conexão tipo
baioneta; Lente de removível tipo lupa
com aumento de 4x; Sistema vedado
para otoscopia pneumática; Cabo
metálico recartilhado com acabamento
Unid.
20
fosco acetinado para 2 (duas) pilhas C
Mikatos
R$ 255,50
(médias);
Espéculo
permanente
autoclavável; Podem se usados em
espéculos descartáveis com o adaptador
metálico que é opcional. Acompanha 5
espéculos reutilizáveis de encaixe
metálico com trava (baioneta). Espéculos
de fácil limpeza e desinfecção,
autoclavável a 134°C. Tamanhos dos
espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm 5,5mm e 9,0mm.
Suporte para soro, material aço
inoxidável, acabamento da estrutura
pintura em epóxi, regulagem de altura
Unid.
07
RN
R$ 295,50
por trava semi giratória, rodízios com
rodízios de 3', pés com 4 pés em ferro
fundido, ganchos 3 ganchos.
Válvula reguladora para cilindro de
Oxigênio e Ar comprimido; Fabricada
em metal cromado, manômetro de alta
pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2,
Unid.
100
JGM
R$ 285,50
entrada com filtro de bronze sinterizado,
pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de
segurança. Conexões padrão ABNT
NBR 11725 e 11906.
Itens acima: CIRÚRGICA PARMA LTDA. ME CNPJ. 10.368.534/0001-29
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Papel grau cirúrgica 10x100mts, para
esterilização autoclave. O detentor de
item deverá ceder em forma de comodato
10 seladoras a vácuo com reservatório
203
Unid.
400
M2Life
R$ 36,49
220v, compatíveis para o processo de
selagem além de treinamento técnico
para todos os profissionais envolvidos
das unidades básicas de saude.
Seringa para aplicação de insulina – 1ml,
com agulha 8x0,3mm; Seringa com
agulha fixa, estéril, em polipropileno,
corpo transparente, possui êmbolo
cônico que evita o desperdício da
medicação, seringas graduadas em
241
Caixa 360.000 unidades internacionais, 100UI equivale Descarpack
R$ 0,49
a 1mL, lubrificada, com cinto com anel
de retenção, atóxica e apirogênica.
Aprovada pelo INMETRO. Descartável
e de uso único. Caixa com 100 unidades.
Registro no MS e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação conforme NR 32.
298
Frs.
300
Soro fisiológico estéril 9% 250 ml
Equiplex
R$ 3,96
299
Frs.
500
Soro fisiológico estéril 9% 500 ml
Equiplex
R$ 4,32
Itens acima: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ. 32.421.421/0001-82
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 08 de setembro de 2020.

Carla Renata Hissnauer de Souza
Autoridade Competente
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