RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 337/2016 - MODALIDADE – Pregão Eletrônico N° 115/2016 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos para Unidade Básica de Saúde
Preço
Item Qtde Un.
Especificação
Fornecedor Vencedor
unitário
Cadeira fixa material de confecção em aço, estofada, sem braços, com 04 pés,
TEELL-TECNICA E
12
29
un assento e encosto cobertos com espuma injetada, com espessura mínima de 50
71,00
EQUIPAMENTOS PARA
mm para o assento, revestida em tecido impermeável na cor preta.
ESCRITORIO LEITE LTDA
Longarina de 03 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi, estofada,
TEELL-TECNICA E
28
2
un assento e encosto em espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra 240,00
EQUIPAMENTOS PARA
metálica, revestida em tecido impermeável na cor preta.
ESCRITORIO LEITE LTDA
Mesa Auxiliar (odontológica): tamanho 40x60x80cm em aço inox, com
Metalic Medical Produtos
29
10
un
200,00
rodízios.
Hospitalares Ltda EPP
Mesa exame ginecológico Mesa em madeira, leito estofado com material
impermeável, com 2 portas e 4 gavetas, divido em três partes com pés e dorso
Metalic Medical Produtos
30
1
un
1.285,00
ajustáveis. Deve possuir também, perneiras ajustáveis e porta coxas em
Hospitalares Ltda EPP
alumínio estofado. Medidas aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85.
Mocho Odontológico em aço, com estofamento em espuma injetada de alta
densidade, revestimento em PVC sem costura e de fácil assepsia, base giratória
em nylon, movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos
Metalic Medical Produtos
31
2
un
190,00
por sistema de gás pressurizado que permitem posicionamento na altura
Hospitalares Ltda EPP
desejada. Cinco rodízios duplos. Encosto com regulagem longitudinal. Garantia
Mínima de 12 meses.
Plasmedic - COmercio de
37
4
un Ultrassom Odontológico Digital ***conforme especificações do edital***
1.700,00
Materiais para Uso Médico e
Laboratorial Ltda
JD EQUIPAMENTOS
17
1
un Detector fetal ***conforme especificações do edital***
494,00
MÉDICOS LTDA
JD EQUIPAMENTOS
18
2
un Detector fetal portátil ***conforme especificações do edital***
436,00
MÉDICOS LTDA
Balança Antropométrica Infantil: Fabricada exclusivamente para pesagem de
crianças menores de 02 anos de idade. Construída em material resistente e de
fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no
mínimo 5 dígitos. Função da tecla TARA zero no painel frontal. Capacidade de
pesagem de no mínimo 15 kg. Graduação (precisão) de no mínimo 10 g. Deve
9
9
un
500,00 M.H.M do Couto Comercial ME
possuir prato em forma de concha, de material resistente, higienizável e atóxico.
Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão
de 110/220 V ou bivolt. O produtor deve apresentar certificação pelo
IPEM/Inmetro. Deve ser acompanhado de estojo exclusivo para proteção e
transporte.
13
2
un Cadeira Odontológica Completa ***conforme especificações do edital***
8.380,00 M.H.M do Couto Comercial ME
26
2
un Fotopolimerizador de Resinas ***conforme especificações do edital***
480,00 M.H.M do Couto Comercial ME
No Break (Para Computador) a) Potência: 1 KVA; b) Tensão: entrada/saída:
Bilvolt; c) Alarmes: audiovisual; d) Bateria interna: 01 selada; e) Garantia:
Mínimo de 12 meses. Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida (porta fusível
33
35
un
350,00
Mappe Brasil Ltda - EPP
externa com unidade de reserva), LEDs de sinalização do funcionamento do
equipamento, carregamento de bateria inteligente, 04 tomadas de saída ou
superior, acionamento através de chave liga/desliga.
Projetor Multimídia (Datashow): Características: a) Tecnologia: LCD.
b)
Resolução: Mínima nativa de 1024 x 768. c) Entrada: VGA e HDMI; d)
Luminosidade: Mínimo de 2500 Lúmens; e) Conectividade: Entrada/Saída RGB
35
9
un
2.400,00
Mappe Brasil Ltda - EPP
15 pinos e HDMI. f) garantia: Mínimo de 12 meses. Acompanha: Controle
remoto, cabo de alimentação, cabo VGA e maleta de transporte. Apresentar
catálogo.
Autoclave horizontal digital de mesa (até 75 litros): Tamanho Mínimo 60lts,
câmara de esterilização em aço inoxidável. Alta resistência à temperatura e à
pressão. Sistema de vedação da porta em silicone de alta performance, resistente
às variações de temperatura e pressão, válvula de segurança automática previne
a sobre pressão, com termostato de segurança que desliga a autoclave no caso
de superaquecimento. Placa eletrônica com microcontrolador. Painel frontal de
membrana; Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho
automático; Secagem com porta entreaberta / fechada; Termostato de segurança
7
7
un
4.000,00 PPS Produtos para Saúde Ltda
para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara; Sensor de pressão;
Válvulas de segurança (antivácuo e sobre pressão); Abastecimento de água
manual; Anel de vedação da porta em silicone de alta performance; Porta com
fechamento através de trava; Bandejas e suporte, Fusível de proteção para
sobre-corrente, Mangueira de drenagem, abraçadeira e copo de medida, cabo de
energia e manual de instruções. Voltagem: bivolt ou chave seletora 110/220V.
Garantia Mínima de 12 meses. Registro na ANVISA e certificado pelo
INMETRO.

19.800,0
0
210,00
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10
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Colposcópio ***conforme especificações do ediatl***

19

33

un

32

15

un

Esfigmomanomêtro adulto ***conforme especificações do edital***
Negatoscópio de parede - 01 corpo, em aço inoxidável e com fixação de raio X
por roletes. Voltagem: bivolt ou chave seletora 110/220 V. Dimensões
aproximadas 37x44x9 cm.

20

17

un

Esfigmomanômetro infantil ***conforme especificações do edital***

150,00

21

5

un

Esfigmomanomêtro (obeso). ***conforme especificações do edital***

150,00
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4

un

Estetoscópio adulto auscultador em aço inoxidável, duplo. Peso leve,
diafragmas de alta sensibilidade. Tubo em PVC moldado em peça única para
melhor transmissão do som. Registro na ANVISA e certificado pelo
INMETRO.
Estetoscópio Infantil: fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons
de baixa e alta frequência girando o lado do auscultador. Revestimento da borda
anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao
tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O
equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe
no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana
para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual
registrado na ANVISA.
Foco Refletor Ambulatorial: foco de luz auxiliar para exames clínicos e
ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal
com haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação.
Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi de alta resistência.
Voltagem 110/220v.
Ar Condicionado Split Quente/Frio Mínimo 7.000 BTUs. 220V.
Armário confeccionado em MDF com espessura mínima de 18mm, com duas
portas, prateleiras internas. Tamanho mínimo 1,60 x 0,40 m.
Cadeira giratória para digitação, material de confecção em aço, estofada,
assento e encosto cobertos com espuma injetada com espessura de no mínimo
50 mm para o assento, revestida em tecido impermeável na cor vermelha, base a
gás, com rodízios e braços injetados em poliuretano.
Mesa escritório simples - base de aço, mesa confeccionada em MDF com
medidas aproximadas de 1,20 x 0,66 x 0,75m ( L x P x A), com tampo em
madeira com espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou cinza linheiro, com
borda cinza ou prata. Deve possuir de 1 a 2 gavetas, com suporte para CPU,
suporte para impressora; suporte para teclado.
Balcão de madeira MDF com espessura mínima de 18 mm, com 03 portas e
uma prateleira interna. Fechadura com chave e cópia da chave. Medindo
aproximadamente 1,20 x 0,45 x 0,75 m (LxPxA), na cor marfim ou palha ou
maple, com borda prata.
Balcões de madeira MDF com espessura mínima de 18 mm, com 02 portas e
uma prateleira interna. Fechadura com chave e cópia da chave. Medindo
aproximadamente 0,90 x 0,45 x 0,75 m (LxPxA), na cor marfim ou palha ou
maple, com borda prata
Gaveteiro fixo com 3 gavetas estrutura em aço, tampo e frente em madeira com
espessura mínima de 18mm. Medindo aproximadamente 0,45 x 0,50 x 0,60 m
(LxPxA), na cor marfim ou palha ou maple, com borda prata.

208,00

PPS Produtos para Saúde Ltda
PPS Produtos para Saúde Ltda
PPS Produtos para Saúde Ltda
FISIOMEDICA PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA - ME
FISIOMEDICA PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA - ME

54,00

FISIOMEDICA PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA - ME

54,00

FISIOMEDICA PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA - ME

230,00

FISIOMEDICA PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA - ME

1.240,00

VMLX COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS
LTDA - ME

365,00

AKON LTDA - EPP

168,50

AKON LTDA - EPP

295,00

AKON LTDA - EPP

790,00

AKON LTDA - EPP

400,00

AKON LTDA - EPP

318,50

AKON LTDA - EPP

G D C DA SILVA COSTA EIRELI - EPP
BSH REFRIGERACAO LTDA Ar condicionado Split Quente/Frio Mínimo 36.000 BTUs. 220V.
5.198,00
EPP
Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras, puxador estampado, com
G. C. ARAUJO - MOVEIS DE
306,00
fechadura, porta de abrir, na cor cinza. Tamanho mínimo 1,80 x 0,75 m.
ACO - EPP
Estante de aço, com 6 prateleiras e com reforço, medindo aprox. 1,98 x 0,30 x
G. C. ARAUJO - MOVEIS DE
105,00
0,92 m (AxLxP), na cor cinza. Capacidade mínima de 20 Kg por prateleira.
ACO - EPP
Armário Vitrine: com 2 Portas resistente , possui fundo e teto em chapa de aço
FERNANDO C DE OLIVEIRA
esmaltada, porta e laterais de vidro cristal e prateleiras de vidro fantasia. 700,00
- ME
Medidas aproximadas: Altura 165 cm, Largura 66 cm, Profundidade 40 cm
Balança antropométrica adulto. eletrônica digital com régua antropométrica
acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de
pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento.
MARTE EQUIPAMENTOS
Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés 765,00 PARA LABORATORIO LTDA
reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v.
- EPP
Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual
de instrução de uso em idioma português.
ROSSATO & BERTHOLD
Compressor Odontológico ***conforme especificações do edital***
3.199,00
LTDA - EPP
ROSSATO & BERTHOLD
Jato de Bicarbonato ***conforme especificações do edital***
311,00
LTDA - EPP
Amalgamador odontológico capsular ***conforme especificações do edital***

475,00

2

38

2

un

16

11

un

10

16

un

Ventilador de teto com 03 pás em metal, na cor cinza, branca ou preta com 01
velocidade (chave liga/desliga com reversão), todo em aço com pintura 167,03
eletrostática, 220v. 1/6cv, 420rpm.
Destilador de Água: Capacidade: mínimo de 2 litros/hora; Cuba interna
construída em aço inoxidável com capacidade mínima de 4litros.
1.050,00
Abastecimento manual, não exige instalações hidráulicas. Reservatório para
coleta de água destilada, Bivolt 110v/220v ou chave seletora de voltagem.
Bisturi elétrico (até 165w) ***conforme especificações do edital***

2.916,00

WZ UNIAO AUTOMACAO E
ELETRICA EIRELI - EPP
TEKLABOR COMERCIO DE
INSTRUMENTAÇÃO
ANALITICA LTDA - ME
TRANSMAI EQUIPAMENTOS
MEDICOS HOSPITALARES
LTDA EPP

Rio Negro, 03 de janeiro de 2017 – Misael Antonio Köene - Pregoeiro
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