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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE

LICITACAO - (GO)

LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo:

43866931/2011)

 

  Às 15:28:03 horas do dia 27/05/2011 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). MARCELA ARAUJO TEIXEIRA , e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão n° 43866931/2011 - 2011/002/2011 que tem por objeto Aquisição de materiais

permanentes (balança, otoscopio, escada em aço, mesa para exame, detector fetal,

estetoscópio adulto e infantil, aparelho de pressão arterial), conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com capacidade de até 150 kg, fração de 100g,

escala antropométrica de até 190 cm com graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em

tampo de aço, reforçado com tapete de borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre

dois braços e aço inoxidável, régua antropométrica em alumínio anodizados, pés de

borracha. Deverá possuir selo do INMETRO.

Data-Hora Fornecedor Valor

27/05/2011 09:10:23:392
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 20.400,00

27/05/2011 10:02:54:257
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 22.500,00

27/05/2011 11:59:42:269 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 21.600,00

25/05/2011 14:12:17:365 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 21.373,50

26/05/2011 18:38:11:450 HILGERT & CIA LTDA  R$ 150.000,00

26/05/2011 17:17:12:514 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 18.000,00

27/05/2011 13:21:20:490 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 35.000,00

24/05/2011 17:14:35:216 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 25.650,00
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27/05/2011 12:22:03:177 KASTELO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA  R$ 14.000,00

26/05/2011 11:40:57:118 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 36.540,00

26/05/2011 10:16:50:705 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 30.000,00

26/05/2011 13:24:14:496 PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA ME  R$ 30.000,00

26/05/2011 13:43:15:138 HAND LIFE  R$ 30.000,00

27/05/2011 12:51:17:473 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 45.000,00

23/05/2011 17:04:25:257 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 30.000,05

23/05/2011 15:10:28:986 CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA  R$ 14.790,00

27/05/2011 13:20:34:152 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 16.116,00

27/05/2011 09:44:21:531 VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  R$ 23.000,00

27/05/2011 11:07:12:832 CROSS LTDA-ME  R$ 19.000,00

27/05/2011 11:47:06:484 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 54.960,00

26/05/2011 19:09:32:020
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

26/05/2011 15:07:20:722 MORAIS COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME  R$ 50.000,00

25/05/2011 11:32:51:971 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 33.000,00

27/05/2011 13:12:44:128
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 60.000,00

27/05/2011 14:44:50:747 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

27/05/2011 00:15:04:054 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 30.000,00

25/05/2011 13:40:48:927 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 28.500,00

27/05/2011 12:18:47:358 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 189.000,00

26/05/2011 21:43:24:471
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 40.000,00

27/05/2011 14:47:27:463 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

24/05/2011 11:52:15:836 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 13.770,00

 Lote (2) - OTOSCOPIO, com lâmpada halógena, cabeçote em aço inoxidável, acoplamento

por sistema de rosca, cabo em aço inoxidável para 02 pilhas médias, regulagem de

intensidade da luz, capa revestida anti-derrapante para punho, acompanha 05 espéculos

reusáveis e esterilizáveis de diferentes medidas, acondicionado em bolsa própria de couro

sintético, com 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação, no mínimo. Deve ter

assistência técnica local e de fácil acesso a peças de reposição. Deverá ser acompanhado
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de 02 pilhas.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/05/2011 10:41:55:312
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 25.200,00

27/05/2011 09:10:23:392
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 47.700,00

27/05/2011 11:59:42:269 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 33.300,00

25/05/2011 14:12:17:365 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 52.547,40

25/05/2011 15:23:11:530 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 41.400,00

26/05/2011 17:17:12:514 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 45.000,00

27/05/2011 13:29:45:516 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 170.000,00

26/05/2011 11:40:57:118 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 126.450,00

26/05/2011 13:43:15:138 HAND LIFE  R$ 45.000,00

27/05/2011 12:51:17:473 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 38.000,00

23/05/2011 17:04:25:257 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 25.000,05

27/05/2011 09:44:21:531 VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  R$ 30.000,00

27/05/2011 11:22:20:682 CROSS LTDA-ME  R$ 38.800,00

26/05/2011 19:09:32:020
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

27/05/2011 13:12:44:128
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 35.000,00

27/05/2011 14:53:48:628 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

26/05/2011 16:55:12:055 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 29.574,00

25/05/2011 13:40:48:927 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 71.550,00

27/05/2011 14:54:03:542 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

27/05/2011 12:13:14:442
SUCESSO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTD
 R$ 107.312,40

 Lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, construída em tubos de aço inoxidável,

redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiras de

borracha, piso coberto de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço

inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de

comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia de 01 ano contra
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defeitos de fabricação.

Data-Hora Fornecedor Valor

20/05/2011 11:02:54:747
HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LT
 R$ 59.054,00

27/05/2011 11:59:42:269 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 64.000,00

26/05/2011 17:10:05:055
ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PRODUTOS

HOSPITALARES
 R$ 109.000,00

25/05/2011 14:12:17:365 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 59.356,00

25/05/2011 15:23:11:530 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 52.000,00

26/05/2011 17:17:12:514 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 30.000,00

19/05/2011 09:52:46:530 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 42.400,00

27/05/2011 11:38:40:521 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 90.000,00

24/05/2011 17:14:35:216 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 68.000,00

26/05/2011 08:38:40:187
MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS

HOSPITALARES
 R$ 64.800,00

27/05/2011 09:55:31:068
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALAR
 R$ 30.000,00

17/05/2011 13:11:53:016 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 46.000,00

27/05/2011 12:22:03:177 KASTELO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA  R$ 14.000,00

26/05/2011 11:40:57:118 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 89.900,00

26/05/2011 10:16:50:705 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 80.000,00

26/05/2011 13:43:15:138 HAND LIFE  R$ 50.000,00

27/05/2011 12:51:17:473 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 70.000,00

23/05/2011 17:04:25:257 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 35.000,05

23/05/2011 15:10:28:986 CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA  R$ 58.900,80

27/05/2011 13:20:34:152 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 72.760,00

27/05/2011 09:11:46:113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

27/05/2011 11:24:34:221 CROSS LTDA-ME  R$ 25.000,00

24/05/2011 11:08:16:929
UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITAL
 R$ 46.000,00

CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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26/05/2011 19:09:32:020 ME  R$ 199.999,00

25/05/2011 11:32:51:971 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 60.000,00

27/05/2011 13:12:44:128
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 40.000,00

27/05/2011 14:59:29:274 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

23/05/2011 13:55:48:321 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  R$ 120.000,00

26/05/2011 16:55:12:055 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 35.640,00

27/05/2011 00:15:04:054 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 60.000,00

25/05/2011 13:40:48:927 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 60.000,00

27/05/2011 12:21:21:490 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 180.000,00

26/05/2011 21:43:24:471
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 30.000,00

27/05/2011 15:08:16:398 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

24/05/2011 11:52:15:836 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 45.000,00

 Lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO, totalmente construída em aço inox, estrutura

tubular, cabeceira regulável através de cremalheira, pés com ponteiras de borracha,

dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm. Deverá ser fornecida com o colchão revestido

em couro sintético na cor azul.

Data-Hora Fornecedor Valor

20/05/2011 11:02:54:747
HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LT
 R$ 91.786,50

27/05/2011 11:59:42:269 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 60.000,00

25/05/2011 14:12:17:365 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 81.563,50

25/05/2011 15:23:11:530 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 71.325,00

27/05/2011 11:38:40:521 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 52.500,00

24/05/2011 17:14:35:216 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 65.000,00

26/05/2011 08:38:40:187
MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS

HOSPITALARES
 R$ 52.750,00

27/05/2011 09:55:31:068
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALAR
 R$ 70.000,00

17/05/2011 13:11:53:016 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 75.000,00
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26/05/2011 11:40:57:118 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 143.550,00

26/05/2011 10:26:25:782 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 50.000,00

26/05/2011 13:43:15:138 HAND LIFE  R$ 50.000,00

27/05/2011 12:51:17:473 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 70.000,00

23/05/2011 17:04:25:257 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 45.000,05

23/05/2011 15:10:28:986 CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA  R$ 52.036,90

27/05/2011 13:20:34:152 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 51.255,00

27/05/2011 09:11:46:113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

27/05/2011 11:25:59:715 CROSS LTDA-ME  R$ 30.000,00

24/05/2011 11:08:16:929
UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITAL
 R$ 31.750,00

26/05/2011 19:09:32:020
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

25/05/2011 11:32:51:971 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 60.000,00

27/05/2011 15:13:32:741 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

23/05/2011 13:55:48:321 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  R$ 210.000,00

26/05/2011 16:55:12:055 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 78.870,50

27/05/2011 00:15:04:054 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 60.000,00

25/05/2011 13:40:48:927 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 105.000,00

27/05/2011 12:18:47:358 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 180.000,00

26/05/2011 21:43:24:471
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 100.000,00

27/05/2011 15:13:48:904 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

24/05/2011 11:52:15:836 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 74.250,00

 Lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;
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- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português.

Data-Hora Fornecedor Valor

23/05/2011 17:16:55:749 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 81.000,00

19/05/2011 10:41:55:312
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 90.000,00

27/05/2011 11:47:17:093
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 138.870,00

27/05/2011 10:02:54:257
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 135.000,00

27/05/2011 11:59:42:269 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 68.400,00

25/05/2011 14:12:17:365 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 94.208,40

26/05/2011 17:17:12:514 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 135.000,00

27/05/2011 11:38:40:521 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 158.416,20

27/05/2011 11:32:04:637
CENTRAL DE FABRICAS DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES L
 R$ 56.250,00

26/05/2011 11:40:57:118 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 72.000,00

26/05/2011 13:43:15:138 HAND LIFE  R$ 90.000,00

23/05/2011 17:04:25:257 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 76.000,05

27/05/2011 08:58:07:378
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA
 R$ 97.200,00

27/05/2011 01:49:23:205 FE DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 180.000,00

27/05/2011 09:44:21:531 VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  R$ 104.000,00

27/05/2011 11:28:02:606 CROSS LTDA-ME  R$ 76.000,00

27/05/2011 11:47:06:484 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 100.105,20
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23/05/2011 10:26:07:542 DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS  R$ 100.105,20

25/05/2011 09:39:07:191 P & B VIDA HOSPITALAR LTDA  R$ 103.500,00

26/05/2011 19:09:32:020
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 499.999,00

27/05/2011 13:12:44:128
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 100.000,00

27/05/2011 15:21:13:521 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

26/05/2011 17:24:46:313 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 244.800,00

25/05/2011 23:13:24:131 SALVARE VITE LTDA EPP  R$ 74.771,87

25/05/2011 13:40:48:927 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 14.445,00

26/05/2011 21:43:24:471
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 98.000,00

27/05/2011 15:21:31:197 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

24/05/2011 11:52:15:836 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 75.078,90

 Lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX  Base construída em tubos redondos

de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04 pernas, com assento também em chapa de aço

inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio para pés em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18,

totalmente polido e brilhoso. Altura regulável por parafuso de rosca sem fim. Rodas

giratórias de plástico de 02 polegadas com buchas.

Data-Hora Fornecedor Valor

20/05/2011 11:04:23:674
HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LT
 R$ 17.617,20

27/05/2011 12:15:58:066 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 12.900,00

26/05/2011 17:13:13:673
ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PRODUTOS

HOSPITALARES
 R$ 26.400,00

25/05/2011 14:13:13:947 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 9.274,50

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 13.080,00

26/05/2011 17:20:28:467 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 12.000,00

19/05/2011 09:52:25:845 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 15.240,00

27/05/2011 11:39:48:630 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 18.600,00

24/05/2011 17:07:08:274 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 10.500,00
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26/05/2011 08:42:04:135
MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS

HOSPITALARES
 R$ 13.050,00

27/05/2011 09:58:07:423
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALAR
 R$ 10.000,00

17/05/2011 13:21:46:586 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 10.500,00

26/05/2011 11:43:11:129 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 17.835,00

26/05/2011 10:21:56:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 25.000,00

26/05/2011 13:48:57:561 HAND LIFE  R$ 30.000,00

27/05/2011 12:55:07:865 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 12.000,00

23/05/2011 17:05:38:104 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 16.000,05

23/05/2011 15:12:36:759 CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA  R$ 9.199,80

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 8.925,00

27/05/2011 09:15:27:726 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  R$ 10.000,00

27/05/2011 11:30:14:354 CROSS LTDA-ME  R$ 8.500,00

24/05/2011 11:10:46:127
UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITAL
 R$ 9.000,00

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

25/05/2011 11:39:09:575 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 18.000,00

27/05/2011 15:31:22:196 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

23/05/2011 13:58:06:272 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  R$ 25.000,00

27/05/2011 00:16:58:320 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 30.000,00

25/05/2011 13:43:59:569 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 18.000,00

27/05/2011 12:22:16:876 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 180.000,00

26/05/2011 21:47:15:783
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

27/05/2011 15:31:36:478 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

 Lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO moldura em chapa de aço com acabamento

em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo

em acrílico, dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 cm.

Data-Hora Fornecedor Valor
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19/05/2011 10:44:28:454
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 20.000,00

27/05/2011 09:18:51:827
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 20.720,00

20/05/2011 11:04:23:674
HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LT
 R$ 33.265,60

27/05/2011 12:15:58:066 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 12.800,00

26/05/2011 17:13:13:673
ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PRODUTOS

HOSPITALARES
 R$ 47.520,00

25/05/2011 14:13:13:947 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 22.328,80

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 20.480,00

26/05/2011 17:20:28:467 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 20.000,00

19/05/2011 09:52:25:845 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 13.840,00

27/05/2011 11:39:48:630 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 44.000,00

24/05/2011 17:07:08:274 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 25.600,00

26/05/2011 08:42:04:135
MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS

HOSPITALARES
 R$ 25.840,00

27/05/2011 09:58:07:423
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALAR
 R$ 15.000,00

27/05/2011 11:33:03:993
CENTRAL DE FABRICAS DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES L
 R$ 15.760,00

17/05/2011 13:21:46:586 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 24.800,00

26/05/2011 11:43:11:129 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 38.280,00

26/05/2011 10:21:56:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 35.000,00

26/05/2011 13:48:57:561 HAND LIFE  R$ 40.000,00

27/05/2011 12:55:07:865 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 28.000,00

23/05/2011 17:05:38:104 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 21.000,05

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 26.520,00

27/05/2011 09:15:27:726 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

27/05/2011 11:32:11:297 CROSS LTDA-ME  R$ 14.000,00

27/05/2011 11:48:37:710 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 19.940,80

24/05/2011 11:10:46:127
UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

 R$ 17.600,00
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HOSPITAL

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 399.999,00

25/05/2011 11:39:09:575 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 56.000,00

27/05/2011 13:16:22:622
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 40.000,00

27/05/2011 15:36:21:922 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

23/05/2011 13:58:06:272 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  R$ 35.000,00

26/05/2011 17:51:59:135 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 36.659,20

27/05/2011 00:18:17:273 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 30.000,00

25/05/2011 13:43:59:569 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 38.400,00

27/05/2011 12:22:16:876 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 180.000,00

26/05/2011 21:47:15:783
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 30.000,00

27/05/2011 15:36:38:818 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

24/05/2011 11:54:53:835 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 19.800,00

 Lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de

aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas

em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02

pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de

grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de

reposição.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/05/2011 10:44:28:454
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 14.400,00

27/05/2011 09:18:51:827
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 116.000,00

27/05/2011 12:15:58:066 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 5.200,00

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 5.600,00

26/05/2011 17:20:28:467 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 4.000,00
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27/05/2011 11:43:46:470 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 130.000,00

26/05/2011 11:43:11:129 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 186.592,00

26/05/2011 10:50:43:204 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 5.000,00

26/05/2011 13:57:07:392 HAND LIFE  R$ 8.000,00

27/05/2011 12:55:07:865 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 15.000,00

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 2.312,00

27/05/2011 11:33:42:228 CROSS LTDA-ME  R$ 5.000,00

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 399.999,00

27/05/2011 13:16:22:622
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

27/05/2011 15:39:00:445 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

26/05/2011 17:51:59:135 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 12.211,20

27/05/2011 11:00:47:062 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 1.600,00

26/05/2011 21:47:15:783
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 3.000,00

27/05/2011 15:39:12:808 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

 Lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de

aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.

Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/05/2011 10:44:28:454
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 14.400,00

27/05/2011 09:18:51:827
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 147.200,00

27/05/2011 12:15:58:066 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 3.600,00

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 5.600,00

26/05/2011 17:20:28:467 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 4.000,00
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27/05/2011 15:46:36:238 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 145.000,00

26/05/2011 11:43:11:129 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 236.720,00

26/05/2011 10:21:56:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 5.000,00

26/05/2011 13:57:07:392 HAND LIFE  R$ 8.000,00

27/05/2011 12:55:07:865 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 12.000,00

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 2.312,00

27/05/2011 11:36:26:672 CROSS LTDA-ME  R$ 7.500,00

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 399.999,00

27/05/2011 13:16:22:622
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

27/05/2011 15:48:52:615 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

26/05/2011 17:51:59:135 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 12.929,00

25/05/2011 13:43:59:569 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 147.840,00

27/05/2011 11:00:47:062 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 1.760,00

26/05/2011 21:47:15:783
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 3.000,00

27/05/2011 15:50:07:899 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

 Lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/05/2011 10:44:28:454
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 30.400,00
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27/05/2011 09:18:51:827
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 40.720,00

27/05/2011 10:15:13:764
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 6.400,00

27/05/2011 12:15:58:066 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 14.800,00

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 11.200,00

26/05/2011 17:20:28:467 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 8.000,00

27/05/2011 11:41:23:045 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 60.000,00

26/05/2011 11:43:11:129 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 65.432,00

26/05/2011 10:21:56:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 15.000,00

26/05/2011 13:48:57:561 HAND LIFE  R$ 48.000,00

23/05/2011 17:05:38:104 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 9.000,05

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 2.938,00

27/05/2011 11:56:23:839 CROSS LTDA-ME  R$ 6.000,00

27/05/2011 11:48:37:710 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 11.497,60

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

25/05/2011 11:39:09:575 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 8.000,00

27/05/2011 13:16:22:622
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

27/05/2011 15:55:29:938 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

27/05/2011 09:26:23:584 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 45.441,60

25/05/2011 13:43:59:569 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 43.200,00

27/05/2011 11:00:47:062 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 3.600,00

26/05/2011 21:47:15:783
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 8.000,00

27/05/2011 15:55:52:892 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

 Lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão
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segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/05/2011 10:45:30:181
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 33.600,00

27/05/2011 09:20:55:827
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 57.760,00

27/05/2011 10:20:04:799
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 8.000,00

27/05/2011 12:17:23:482 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 14.800,00

25/05/2011 15:31:31:487 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 11.200,00

26/05/2011 17:22:06:350 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 12.000,00

27/05/2011 11:42:38:359 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 65.000,00

26/05/2011 11:44:20:780 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 93.000,00

26/05/2011 10:24:17:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 15.000,00

26/05/2011 13:55:33:778 HAND LIFE  R$ 48.000,00

23/05/2011 17:06:24:579 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 9.000,05

27/05/2011 13:28:48:782 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 2.938,00

27/05/2011 12:01:46:758 CROSS LTDA-ME  R$ 10.000,00

27/05/2011 11:49:48:706 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 11.070,40

26/05/2011 19:10:33:871
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

27/05/2011 13:17:43:233
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

27/05/2011 16:00:14:173 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

27/05/2011 09:26:01:983 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 64.581,60

25/05/2011 13:45:42:353 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 59.200,00

27/05/2011 11:05:39:544 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 6.000,00
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26/05/2011 21:48:57:714
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 5.000,00

27/05/2011 16:00:41:151 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

 Lote (12) -  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/05/2011 10:45:30:181
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 33.600,00

27/05/2011 09:20:55:827
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 71.920,00

27/05/2011 10:20:04:799
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 6.400,00

27/05/2011 12:17:23:482 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 15.840,00

25/05/2011 15:31:31:487 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 14.136,00

26/05/2011 17:22:06:350 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 12.000,00

27/05/2011 11:42:38:359 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 70.000,00

26/05/2011 11:44:20:780 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 115.672,00

26/05/2011 10:24:17:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 20.000,00

26/05/2011 13:55:33:778 HAND LIFE  R$ 48.000,00

23/05/2011 17:06:24:579 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 16.000,05

27/05/2011 13:28:48:782 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 4.300,00

27/05/2011 12:01:46:758 CROSS LTDA-ME  R$ 11.000,00

27/05/2011 11:49:48:706 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 13.838,40
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26/05/2011 19:10:33:871
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 299.999,00

27/05/2011 13:17:43:233
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

27/05/2011 16:03:45:689 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 8.000.000,00

27/05/2011 09:26:01:983 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 79.982,40

25/05/2011 13:45:42:353 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 80.000,00

27/05/2011 11:05:39:544 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 6.000,00

26/05/2011 21:48:57:714
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 7.000,00

27/05/2011 16:03:57:065 WINNER NET SERVICOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

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

 

 Lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com capacidade de até 150 kg, fração de 100g,

escala antropométrica de até 190 cm com graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em

tampo de aço, reforçado com tapete de borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre

dois braços e aço inoxidável, régua antropométrica em alumínio anodizados, pés de

borracha. Deverá possuir selo do INMETRO.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2011 15:55:04:855 CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA  R$ 9.800,00

27/05/2011 15:54:38:471 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 9.950,00

27/05/2011 15:46:13:691 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 12.599,00

27/05/2011 15:43:04:982 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 12.700,00

27/05/2011 16:10:27:327 HAND LIFE  R$ 13.083,00

27/05/2011 16:10:12:520 CROSS LTDA-ME  R$ 13.085,00

27/05/2011 15:39:49:129 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 13.155,00

27/05/2011 15:37:11:055 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 13.345,00

27/05/2011 15:36:13:633
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 13.440,00

24/05/2011 11:52:15:836 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 13.770,00

27/05/2011 15:42:59:699 PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA ME  R$ 13.830,00

27/05/2011 12:22:03:177 KASTELO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA  R$ 14.000,00
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27/05/2011 16:00:59:797 HILGERT & CIA LTDA  R$ 14.980,00

27/05/2011 15:29:45:369 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 15.000,00

27/05/2011 15:52:00:217 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 16.077,99

27/05/2011 15:43:12:630 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 16.078,00

27/05/2011 15:29:33:778 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 16.080,00

27/05/2011 15:43:11:212 MORAIS COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME  R$ 17.950,00

27/05/2011 15:38:33:579 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 21.018,70

27/05/2011 10:02:54:257
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 22.500,00

27/05/2011 09:44:21:531 VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  R$ 23.000,00

24/05/2011 17:14:35:216 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 25.650,00

27/05/2011 15:46:39:147 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 29.900,00

27/05/2011 00:15:04:054 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 30.000,00

26/05/2011 21:43:24:471
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 40.000,00

27/05/2011 15:30:06:529 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 42.621,60

27/05/2011 13:12:44:128
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 60.000,00

27/05/2011 12:18:47:358 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 189.000,00

26/05/2011 19:09:32:020
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

 Lote (2) - OTOSCOPIO, com lâmpada halógena, cabeçote em aço inoxidável, acoplamento

por sistema de rosca, cabo em aço inoxidável para 02 pilhas médias, regulagem de

intensidade da luz, capa revestida anti-derrapante para punho, acompanha 05 espéculos

reusáveis e esterilizáveis de diferentes medidas, acondicionado em bolsa própria de couro

sintético, com 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação, no mínimo. Deve ter

assistência técnica local e de fácil acesso a peças de reposição. Deverá ser acompanhado

de 02 pilhas.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2011 16:31:18:131
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 16.560,00

27/05/2011 16:30:39:236 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 17.762,73
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27/05/2011 16:25:30:704 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 18.700,00

27/05/2011 16:25:19:406 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 19.999,00

27/05/2011 16:20:57:103 HAND LIFE  R$ 22.990,00

27/05/2011 16:35:21:175
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 29.380,00

27/05/2011 16:34:17:738 CROSS LTDA-ME  R$ 29.390,00

27/05/2011 16:32:05:975 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 29.400,00

27/05/2011 09:44:21:531 VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  R$ 30.000,00

27/05/2011 16:21:06:651
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 33.298,00

27/05/2011 16:16:18:473 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 33.523,00

27/05/2011 16:18:21:016
SUCESSO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTD
 R$ 34.900,00

25/05/2011 15:23:11:530 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 41.400,00

26/05/2011 17:17:12:514 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 45.000,00

25/05/2011 14:12:17:365 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 52.547,40

27/05/2011 16:34:23:760 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 55.640,00

27/05/2011 16:34:11:819
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 62.990,00

27/05/2011 16:17:01:083 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 107.312,39

 Lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, construída em tubos de aço inoxidável,

redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiras de

borracha, piso coberto de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço

inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de

comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia de 01 ano contra

defeitos de fabricação.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2011 17:10:44:658 KASTELO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA  R$ 9.999,00

27/05/2011 17:08:47:508 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 10.000,00

27/05/2011 17:07:47:353
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALAR
 R$ 18.800,00

27/05/2011 17:07:11:942 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 19.000,00
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27/05/2011 17:05:19:927 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 19.790,00

27/05/2011 17:17:43:997 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 20.790,00

27/05/2011 17:17:33:174 CROSS LTDA-ME  R$ 20.800,00

27/05/2011 16:55:49:956 HAND LIFE  R$ 21.997,00

27/05/2011 17:04:25:154 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 27.500,00

27/05/2011 17:18:53:073 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 27.999,98

27/05/2011 16:55:38:349 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 28.585,50

27/05/2011 16:54:34:267
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 28.900,00

27/05/2011 16:54:16:571 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 34.000,00

27/05/2011 16:55:39:796 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 35.639,99

27/05/2011 17:15:44:935 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 37.000,00

27/05/2011 16:56:59:455
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 37.900,00

27/05/2011 16:52:32:076 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 38.000,00

27/05/2011 17:02:55:060 CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA  R$ 39.500,00

27/05/2011 17:00:32:573 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 40.400,00

27/05/2011 16:59:35:484 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 40.458,00

27/05/2011 16:53:56:220 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  R$ 41.106,00

27/05/2011 16:58:44:334
UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITAL
 R$ 42.600,00

27/05/2011 16:53:45:878
ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PRODUTOS

HOSPITALARES
 R$ 43.600,00

24/05/2011 11:52:15:836 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 45.000,00

27/05/2011 16:57:52:805 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  R$ 47.400,00

27/05/2011 16:52:26:462 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 47.944,00

25/05/2011 15:23:11:530 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 52.000,00

27/05/2011 16:52:43:997
HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LT
 R$ 53.686,00

27/05/2011 16:56:49:095 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 58.000,00

25/05/2011 11:32:51:971 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 60.000,00
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26/05/2011 08:38:40:187
MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS

HOSPITALARES
 R$ 64.800,00

24/05/2011 17:14:35:216 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 68.000,00

26/05/2011 19:09:32:020
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

 Lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO, totalmente construída em aço inox, estrutura

tubular, cabeceira regulável através de cremalheira, pés com ponteiras de borracha,

dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm. Deverá ser fornecida com o colchão revestido

em couro sintético na cor azul.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2011 17:22:09:305 HAND LIFE  R$ 29.990,00

27/05/2011 11:25:59:715 CROSS LTDA-ME  R$ 30.000,00

24/05/2011 11:08:16:929
UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITAL
 R$ 31.750,00

27/05/2011 17:21:50:295
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALAR
 R$ 44.000,00

23/05/2011 17:04:25:257 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 45.000,05

26/05/2011 10:26:25:782 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 50.000,00

27/05/2011 09:11:46:113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

27/05/2011 13:20:34:152 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 51.255,00

23/05/2011 15:10:28:986 CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA  R$ 52.036,90

27/05/2011 11:38:40:521 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 52.500,00

26/05/2011 08:38:40:187
MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS

HOSPITALARES
 R$ 52.750,00

25/05/2011 11:32:51:971 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 60.000,00

27/05/2011 00:15:04:054 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 60.000,00

27/05/2011 11:59:42:269 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 60.000,00

24/05/2011 17:14:35:216 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 65.000,00

27/05/2011 12:51:17:473 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 70.000,00

25/05/2011 15:23:11:530 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 71.325,00

24/05/2011 11:52:15:836 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 74.250,00
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17/05/2011 13:11:53:016 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 75.000,00

26/05/2011 16:55:12:055 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 78.870,50

25/05/2011 14:12:17:365 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 81.563,50

27/05/2011 17:21:41:712
HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LT
 R$ 83.442,50

26/05/2011 21:43:24:471
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 100.000,00

25/05/2011 13:40:48:927 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 105.000,00

26/05/2011 11:40:57:118 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 143.550,00

27/05/2011 12:18:47:358 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 180.000,00

26/05/2011 19:09:32:020
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

23/05/2011 13:55:48:321 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  R$ 210.000,00

 Lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/05/2011 13:40:48:927 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 14.445,00

27/05/2011 11:32:04:637
CENTRAL DE FABRICAS DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES L
 R$ 56.250,00
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27/05/2011 17:27:49:030 CROSS LTDA-ME  R$ 63.800,00

27/05/2011 17:27:32:491
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 63.900,00

27/05/2011 17:27:02:054 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 65.015,17

27/05/2011 11:59:42:269 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 68.400,00

26/05/2011 11:40:57:118 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 72.000,00

25/05/2011 23:13:24:131 SALVARE VITE LTDA EPP  R$ 74.771,87

24/05/2011 11:52:15:836 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 75.078,90

27/05/2011 17:25:14:710 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 75.179,70

23/05/2011 17:16:55:749 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 81.000,00

27/05/2011 17:26:56:050
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 89.999,00

26/05/2011 13:43:15:138 HAND LIFE  R$ 90.000,00

27/05/2011 08:58:07:378
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

PESQUISAS LTDA
 R$ 97.200,00

26/05/2011 21:43:24:471
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 98.000,00

23/05/2011 10:26:07:542 DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS  R$ 100.105,20

27/05/2011 11:47:06:484 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 100.105,20

25/05/2011 09:39:07:191 P & B VIDA HOSPITALAR LTDA  R$ 103.500,00

27/05/2011 09:44:21:531 VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  R$ 104.000,00

26/05/2011 17:17:12:514 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 135.000,00

27/05/2011 10:02:54:257
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 135.000,00

27/05/2011 11:47:17:093
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 138.870,00

27/05/2011 11:38:40:521 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 158.416,20

27/05/2011 01:49:23:205 FE DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 180.000,00

26/05/2011 17:24:46:313 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 244.800,00

26/05/2011 19:09:32:020
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 499.999,00
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 Lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX  Base construída em tubos redondos

de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04 pernas, com assento também em chapa de aço

inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio para pés em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18,

totalmente polido e brilhoso. Altura regulável por parafuso de rosca sem fim. Rodas

giratórias de plástico de 02 polegadas com buchas.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2011 17:49:41:208 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 5.000,00

27/05/2011 17:49:27:857 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 5.210,00

27/05/2011 17:47:32:236 CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA  R$ 5.298,99

27/05/2011 17:46:38:144 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 5.299,99

27/05/2011 17:46:32:497
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALAR
 R$ 5.350,00

27/05/2011 17:34:50:384 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 6.993,99

27/05/2011 17:34:28:202 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 6.996,00

27/05/2011 17:35:51:689 CROSS LTDA-ME  R$ 7.300,00

27/05/2011 17:33:10:891 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 7.400,00

27/05/2011 17:37:48:851 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 7.491,60

27/05/2011 17:35:06:131 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 7.847,00

27/05/2011 17:32:47:085
UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITAL
 R$ 8.370,00

27/05/2011 17:34:13:512 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 8.400,00

27/05/2011 17:40:17:425 HAND LIFE  R$ 9.000,01

27/05/2011 09:15:27:726 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  R$ 10.000,00

24/05/2011 17:07:08:274 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 10.500,00

27/05/2011 17:32:47:119
ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PRODUTOS

HOSPITALARES
 R$ 10.560,00

27/05/2011 17:47:37:389 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 11.842,20

27/05/2011 12:55:07:865 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 12.000,00

27/05/2011 12:15:58:066 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 12.900,00

26/05/2011 08:42:04:135
MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS

HOSPITALARES
 R$ 13.050,00
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25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 13.080,00

23/05/2011 17:05:38:104 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 16.000,05

27/05/2011 17:31:49:676
HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LT
 R$ 16.015,50

25/05/2011 11:39:09:575 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 18.000,00

23/05/2011 13:58:06:272 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  R$ 25.000,00

26/05/2011 21:47:15:783
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

27/05/2011 00:16:58:320 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 30.000,00

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

 Lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO moldura em chapa de aço com acabamento

em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo

em acrílico, dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 cm.

Data-Hora Fornecedor Lance

30/05/2011 16:33:35:562 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 7.637,99

30/05/2011 16:33:09:638 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 8.040,00

30/05/2011 16:13:41:733
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITALAR
 R$ 11.000,00

30/05/2011 16:24:20:033 CROSS LTDA-ME  R$ 11.900,00

30/05/2011 16:17:06:284 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 11.919,99

30/05/2011 16:13:28:793 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 11.920,00

30/05/2011 16:15:46:073 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 12.799,00

30/05/2011 16:35:12:707 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.817,99

30/05/2011 16:32:42:839
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 13.818,00

30/05/2011 16:09:27:587 HAND LIFE  R$ 13.830,00

30/05/2011 16:35:25:222
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 15.200,00

30/05/2011 16:29:06:710 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 15.280,00

27/05/2011 11:33:03:993
CENTRAL DE FABRICAS DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES L
 R$ 15.760,00
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30/05/2011 16:14:55:807 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 16.324,95

30/05/2011 16:24:32:617
ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PRODUTOS

HOSPITALARES
 R$ 16.800,00

30/05/2011 16:11:15:406 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 16.843,00

24/05/2011 11:10:46:127
UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

HOSPITAL
 R$ 17.600,00

24/05/2011 11:54:53:835 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  R$ 19.800,00

27/05/2011 11:48:37:710 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 19.940,80

27/05/2011 09:15:27:726 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 20.480,00

25/05/2011 14:13:13:947 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 22.328,80

17/05/2011 13:21:46:586 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 24.800,00

30/05/2011 16:10:03:325
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

24/05/2011 17:07:08:274 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 25.600,00

26/05/2011 08:42:04:135
MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS

HOSPITALARES
 R$ 25.840,00

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 26.520,00

27/05/2011 12:55:07:865 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 28.000,00

26/05/2011 21:47:15:783
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 30.000,00

27/05/2011 00:18:17:273 VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 30.000,00

20/05/2011 11:04:23:674
HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LT
 R$ 33.265,60

23/05/2011 13:58:06:272 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA  R$ 35.000,00

25/05/2011 11:39:09:575 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 56.000,00

27/05/2011 12:22:16:876 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 180.000,00

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 399.999,00

 Lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de

aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas
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em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02

pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de

grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de

reposição.

Data-Hora Fornecedor Lance

30/05/2011 16:49:53:034 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 1.499,17

30/05/2011 16:58:50:255 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 1.599,00

30/05/2011 17:05:12:013
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 2.200,00

30/05/2011 16:43:03:934 CROSS LTDA-ME  R$ 2.300,00

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 2.312,00

30/05/2011 16:55:16:633 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 2.325,60

30/05/2011 16:42:44:095 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 2.999,00

30/05/2011 17:01:15:682 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 4.579,00

30/05/2011 16:51:25:174 HAND LIFE  R$ 4.999,00

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 5.600,00

30/05/2011 16:42:01:920
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 7.200,00

30/05/2011 16:41:34:225
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 12.200,00

27/05/2011 12:55:07:865 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 15.000,00

30/05/2011 16:54:06:066
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 80.000,00

30/05/2011 16:53:16:662 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 80.999,99

30/05/2011 16:45:22:256 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 85.999,99

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 399.999,00

 Lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de

aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.

Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande
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durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.

Data-Hora Fornecedor Lance

30/05/2011 17:13:36:311 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 1.750,00

27/05/2011 11:00:47:062 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 1.760,00

30/05/2011 17:10:50:047 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 2.000,00

30/05/2011 17:20:27:069
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 2.200,00

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 2.312,00

30/05/2011 17:14:13:413 CROSS LTDA-ME  R$ 2.900,00

30/05/2011 17:28:21:376 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 4.560,00

30/05/2011 17:09:27:684 HAND LIFE  R$ 4.999,00

26/05/2011 10:21:56:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 5.000,00

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 5.600,00

30/05/2011 17:11:32:087
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 7.200,00

30/05/2011 17:08:38:277
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 11.999,90

27/05/2011 12:55:07:865 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  R$ 12.000,00

30/05/2011 17:08:32:371
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 60.500,00

30/05/2011 17:13:25:897 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 103.000,00

30/05/2011 17:08:15:709 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 103.980,00

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 399.999,00

 Lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá
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apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.

Data-Hora Fornecedor Lance

30/05/2011 17:49:15:018 CROSS LTDA-ME  R$ 245,00

30/05/2011 17:55:33:940 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 2.841,00

30/05/2011 17:55:21:265
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 2.842,99

27/05/2011 13:25:44:118 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 2.938,00

25/05/2011 11:39:09:575 NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 8.000,00

26/05/2011 17:20:28:467 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 8.000,00

26/05/2011 21:47:15:783
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 8.000,00

30/05/2011 17:45:37:224 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 8.916,80

23/05/2011 17:05:38:104 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 9.000,05

30/05/2011 17:34:17:116 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 10.500,00

25/05/2011 15:29:33:132 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 11.200,00

30/05/2011 17:49:47:474 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 14.000,00

30/05/2011 17:37:35:193
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 14.999,99

26/05/2011 10:21:56:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 15.000,00

30/05/2011 17:34:02:715 HAND LIFE  R$ 24.990,00

30/05/2011 17:39:33:287
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 26.160,00

30/05/2011 17:55:41:971
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 27.300,00

30/05/2011 17:53:15:398 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 27.400,00

30/05/2011 17:34:16:032 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 29.000,00

27/05/2011 11:41:23:045 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 60.000,00

26/05/2011 19:10:10:779
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

 Lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,
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com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/05/2011 14:47:48:708
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 2.849,99

31/05/2011 14:47:10:121 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 2.850,00

27/05/2011 13:28:48:782 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 2.938,00

31/05/2011 14:34:17:417 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 4.223,95

26/05/2011 21:48:57:714
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 5.000,00

27/05/2011 12:01:46:758 CROSS LTDA-ME  R$ 10.000,00

31/05/2011 14:36:42:540 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 10.700,00

31/05/2011 14:36:13:869 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 10.732,00

25/05/2011 15:31:31:487 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 11.200,00

26/05/2011 17:22:06:350 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 12.000,00

26/05/2011 10:24:17:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 15.000,00

31/05/2011 14:33:41:325 HAND LIFE  R$ 24.990,00

27/05/2011 13:17:43:233
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 25.000,00

31/05/2011 14:33:26:012
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 26.160,00

27/05/2011 09:20:55:827
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 57.760,00

25/05/2011 13:45:42:353 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 59.200,00

27/05/2011 09:26:01:983 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 64.581,60
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27/05/2011 11:42:38:359 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 65.000,00

26/05/2011 11:44:20:780 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 93.000,00

26/05/2011 19:10:33:871
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 199.999,00

 Lote (12) -  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/05/2011 14:51:51:469 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 3.999,17

31/05/2011 14:51:12:854 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  R$ 4.000,00

27/05/2011 13:28:48:782 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 4.300,00

27/05/2011 10:20:04:799
COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO
 R$ 6.400,00

26/05/2011 21:48:57:714
FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

ME
 R$ 7.000,00

31/05/2011 14:54:35:783 M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME  R$ 9.662,48

31/05/2011 14:49:54:109 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R$ 10.732,00

27/05/2011 12:01:46:758 CROSS LTDA-ME  R$ 11.000,00

31/05/2011 14:50:47:318 VIBEL COMERCIAL LTDA  R$ 14.000,00

25/05/2011 15:31:31:487 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  R$ 14.136,00

26/05/2011 10:24:17:034 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  R$ 20.000,00

31/05/2011 14:52:38:528 HAND LIFE  R$ 24.990,00

27/05/2011 13:17:43:233
JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ME
 R$ 25.000,00
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19/05/2011 10:45:30:181
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

MACROSU
 R$ 33.600,00

31/05/2011 15:15:09:649
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA
 R$ 54.000,00

31/05/2011 15:14:24:153 VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 54.999,99

31/05/2011 15:03:18:041 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  R$ 56.000,00

31/05/2011 14:51:58:677 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R$ 58.000,00

27/05/2011 09:26:01:983 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 79.982,40

26/05/2011 19:10:33:871
CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ME
 R$ 299.999,00

  Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o 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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 27/01/2012, às 14:43:11 horas, no lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com

capacidade de até 150 kg, fração de 100g, escala antropométrica de até 190 cm com

graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em tampo de aço, reforçado com tapete de

borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável, régua

antropométrica em alumínio anodizados, pés de borracha. Deverá possuir selo do

INMETRO. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA com o valor R$ 9.799,80.

 

  No dia 27/05/2011, às 16:13:55 horas, no lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com

capacidade de até 150 kg, fração de 100g, escala antropométrica de até 190 cm com

graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em tampo de aço, reforçado com tapete de

borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável, régua

antropométrica em alumínio anodizados, pés de borracha. Deverá possuir selo do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2011, às

12:24:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 12:24:52 horas, no lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com

capacidade de até 150 kg, fração de 100g, escala antropométrica de até 190 cm com

graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em tampo de aço, reforçado com tapete de

borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável, régua
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antropométrica em alumínio anodizados, pés de borracha. Deverá possuir selo do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Valor ofertado pela empresa em sua proposta.. No dia 27/01/2012, às

14:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:27:39 horas, no lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com

capacidade de até 150 kg, fração de 100g, escala antropométrica de até 190 cm com

graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em tampo de aço, reforçado com tapete de

borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável, régua

antropométrica em alumínio anodizados, pés de borracha. Deverá possuir selo do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. No dia 27/01/2012, às

14:37:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:37:39 horas, no lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com

capacidade de até 150 kg, fração de 100g, escala antropométrica de até 190 cm com

graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em tampo de aço, reforçado com tapete de

borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável, régua

antropométrica em alumínio anodizados, pés de borracha. Deverá possuir selo do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Conforme resultado de amostra emitido no Despacho n° 09/2012 da Comissão de

Gestão e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.. No dia 27/01/2012, às 14:43:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:43:11 horas, no lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com

capacidade de até 150 kg, fração de 100g, escala antropométrica de até 190 cm com

graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em tampo de aço, reforçado com tapete de

borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável, régua

antropométrica em alumínio anodizados, pés de borracha. Deverá possuir selo do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Conforme resultado de amostra emitido no Despacho n° 09/2012 da Comissão de

Gestão e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde..

 

  No dia 27/01/2012, às 14:30:31 horas, no lote (2) - OTOSCOPIO, com lâmpada halógena,

cabeçote em aço inoxidável, acoplamento por sistema de rosca, cabo em aço inoxidável

para 02 pilhas médias, regulagem de intensidade da luz, capa revestida anti-derrapante para

punho, acompanha 05 espéculos reusáveis e esterilizáveis de diferentes medidas,

acondicionado em bolsa própria de couro sintético, com 01 ano de garantia contra defeitos

de fabricação, no mínimo. Deve ter assistência técnica local e de fácil acesso a peças de
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reposição. Deverá ser acompanhado de 02 pilhas. - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITALARES MACROSU com o valor R$ 16.560,00.

 

  No dia 27/05/2011, às 16:49:38 horas, no lote (2) - OTOSCOPIO, com lâmpada halógena,

cabeçote em aço inoxidável, acoplamento por sistema de rosca, cabo em aço inoxidável

para 02 pilhas médias, regulagem de intensidade da luz, capa revestida anti-derrapante para

punho, acompanha 05 espéculos reusáveis e esterilizáveis de diferentes medidas,

acondicionado em bolsa própria de couro sintético, com 01 ano de garantia contra defeitos

de fabricação, no mínimo. Deve ter assistência técnica local e de fácil acesso a peças de

reposição. Deverá ser acompanhado de 02 pilhas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 16/08/2011, às 12:25:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 12:25:09 horas, no lote (2) - OTOSCOPIO, com lâmpada halógena,

cabeçote em aço inoxidável, acoplamento por sistema de rosca, cabo em aço inoxidável

para 02 pilhas médias, regulagem de intensidade da luz, capa revestida anti-derrapante para

punho, acompanha 05 espéculos reusáveis e esterilizáveis de diferentes medidas,

acondicionado em bolsa própria de couro sintético, com 01 ano de garantia contra defeitos

de fabricação, no mínimo. Deve ter assistência técnica local e de fácil acesso a peças de

reposição. Deverá ser acompanhado de 02 pilhas. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 27/01/2012, às 14:30:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:30:31 horas, no lote (2) - OTOSCOPIO, com lâmpada halógena,

cabeçote em aço inoxidável, acoplamento por sistema de rosca, cabo em aço inoxidável

para 02 pilhas médias, regulagem de intensidade da luz, capa revestida anti-derrapante para

punho, acompanha 05 espéculos reusáveis e esterilizáveis de diferentes medidas,

acondicionado em bolsa própria de couro sintético, com 01 ano de garantia contra defeitos

de fabricação, no mínimo. Deve ter assistência técnica local e de fácil acesso a peças de

reposição. Deverá ser acompanhado de 02 pilhas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 27/05/2011, às 17:20:17 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/06/2011, às 11:11:06 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:11:06 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: KASTELO COMERCIO DE

MANUFATURADOS LTDA.. No dia 29/06/2011, às 12:09:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 29/06/2011, às 12:09:11 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA.. No dia 07/07/2011, às 14:38:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 07/07/2011, às 14:38:04 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO

DE MOVEIS HOSPITALAR.. No dia 11/07/2011, às 14:00:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 11/07/2011, às 14:00:29 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha
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antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS LTDA ME.. No dia 19/07/2011, às 12:18:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 19/07/2011, às 12:18:03 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: ALTA FARMA COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA.. No dia 21/07/2011, às 16:13:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 21/07/2011, às 16:13:44 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR

LTDA.. No dia 16/08/2011, às 12:25:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 12:25:24 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. No dia 27/01/2012, às 14:38:04 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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  No dia 27/01/2012, às 14:38:04 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. No dia 27/01/2012, às 14:38:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:38:48 horas, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois)

degraus, construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de

espessura de parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha

antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas

aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38

cm de altura total. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme solicitado no

Despacho n° 09/2012 da Comissão de Gestão e Planejamento da Secretaria Municipal de

Saúde..

 

  No dia 27/01/2012, às 14:41:16 horas, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO,

totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de

cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm.

Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul. - pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CROSS LTDA-ME

com o valor R$ 30.000,00.

 

  No dia 27/05/2011, às 17:23:34 horas, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO,

totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de

cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm.

Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2011, às 11:13:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:13:19 horas, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO,

totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de

cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm.

Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul. -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: HAND LIFE.. No dia

27/06/2011, às 11:20:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:20:30 horas, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO,

totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de

cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm.

Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul. -  a situação

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

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: CROSS LTDA-ME.. No dia

27/06/2011, às 11:22:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:22:23 horas, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO,

totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de

cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm.

Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2011, às 12:25:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 12:25:34 horas, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO,

totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de

cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm.

Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 27/01/2012, às 14:41:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:41:16 horas, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO,

totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de

cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm.

Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 27/05/2011, às 17:28:18 horas, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;
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. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2011, às 12:13:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 10/06/2011, às 12:13:23 horas, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português. -  a situação do lote

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

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FRAGA PRODUTOS

MEDICOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 13/06/2011, às 10:20:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 13/06/2011, às 10:20:35 horas, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;
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- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português. -  a situação do lote

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

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: CENTRAL DE FABRICAS DE

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L.. No dia 27/06/2011, às 11:23:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:23:39 horas, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
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MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: CROSS LTDA-ME.. No dia

27/06/2011, às 11:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:46:18 horas, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2011, às 12:25:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 12:25:52 horas, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01
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bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. No dia 27/01/2012, às 14:41:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:41:36 horas, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português. -  a situação do lote

foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Preço praticado acima do

encontrado no mercado estimado pelo órgão, fls.752-756 dos autos..

 

  No dia 27/01/2012, às 14:29:15 horas, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE

INOX  Base construída em tubos redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04

pernas, com assento também em chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio

para pés em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura

regulável por parafuso de rosca sem fim. Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com

buchas. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA com o valor R$ 5.298,90.

 

  No dia 27/05/2011, às 18:00:02 horas, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE

INOX  Base construída em tubos redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04

pernas, com assento também em chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio

para pés em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura

regulável por parafuso de rosca sem fim. Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com
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buchas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2011, às 11:25:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:25:01 horas, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE

INOX  Base construída em tubos redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04

pernas, com assento também em chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio

para pés em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura

regulável por parafuso de rosca sem fim. Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com

buchas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor:

FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.. No dia 29/06/2011, às 16:22:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/06/2011, às 16:22:40 horas, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE

INOX  Base construída em tubos redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04

pernas, com assento também em chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio

para pés em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura

regulável por parafuso de rosca sem fim. Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com

buchas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor:

FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 16/08/2011, às 12:26:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 12:26:17 horas, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE

INOX  Base construída em tubos redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04

pernas, com assento também em chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio

para pés em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura

regulável por parafuso de rosca sem fim. Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com

buchas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Valor ofertado pela empresa em sua proposta.. No dia 27/01/2012, às 14:29:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:29:15 horas, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE

INOX  Base construída em tubos redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04

pernas, com assento também em chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio

para pés em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura

regulável por parafuso de rosca sem fim. Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com

buchas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
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  No dia 27/01/2012, às 14:42:46 horas, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO

moldura em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-

ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas:

0,37 x 0,53 x 0,11 cm. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa CROSS LTDA-ME com o valor R$ 11.900,00.

 

  No dia 30/05/2011, às 16:39:08 horas, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO

moldura em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-

ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas:

0,37 x 0,53 x 0,11 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2011,

às 11:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:26:02 horas, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO

moldura em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-

ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas:

0,37 x 0,53 x 0,11 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA.. No dia 29/06/2011, às 16:23:40 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/06/2011, às 16:23:40 horas, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO

moldura em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-

ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas:

0,37 x 0,53 x 0,11 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.. No dia 07/07/2011, às 14:46:42

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/07/2011, às 14:46:42 horas, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO

moldura em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-

ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas:

0,37 x 0,53 x 0,11 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR.. No dia

16/08/2011, às 12:26:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 16/08/2011, às 12:26:28 horas, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO

moldura em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-

ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas:

0,37 x 0,53 x 0,11 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

27/01/2012, às 14:42:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:42:46 horas, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO

moldura em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-

ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas:

0,37 x 0,53 x 0,11 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola

de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e

bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica

para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas

anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

  No dia 30/05/2011, às 17:07:11 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2011, às 11:29:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:29:57 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande
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durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.. No dia 29/06/2011, às 16:24:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/06/2011, às 16:24:37 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: ACCUMED

PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.. No dia 07/07/2011, às 14:47:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/07/2011, às 14:47:23 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO

DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME.. No dia 20/07/2011, às 13:18:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/07/2011, às 13:18:53 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas
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sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: CROSS LTDA-

ME.. No dia 21/07/2011, às 16:15:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/07/2011, às 16:15:09 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPCOM

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 26/07/2011, às 08:44:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/07/2011, às 08:44:50 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: MARTINS

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.. No dia 27/07/2011, às 10:10:47 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/07/2011, às 10:10:47 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas
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sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: VIBEL

COMERCIAL LTDA.. No dia 28/07/2011, às 11:43:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 28/07/2011, às 11:43:11 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: ALTA FARMA

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.. No dia 29/07/2011, às 11:05:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/07/2011, às 11:05:44 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: HAND LIFE..

No dia 03/08/2011, às 17:01:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 03/08/2011, às 17:01:43 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande
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durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: VOLPI

DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.. No dia 04/08/2011, às 18:11:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 04/08/2011, às 18:11:06 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: COMERCIO DE

MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU.. No dia 08/08/2011, às 11:10:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 08/08/2011, às 11:10:18 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: JAF QUIMICA

PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME.. No dia 09/08/2011, às 16:33:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/08/2011, às 16:33:06 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas
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sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: WHATYS

PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.. No dia 10/08/2011, às 17:46:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 10/08/2011, às 17:46:33 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPFAR

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA.. No dia 11/08/2011, às 17:19:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 11/08/2011, às 17:19:10 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: STOCK

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.. No dia 12/08/2011, às 14:01:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/08/2011, às 14:01:58 horas, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser
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acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -

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

coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: VANGUARDA

COMERCIO E SERVICOS LTDA.. No dia 15/08/2011, às 17:39:03 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:31:13 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITALARES MACROSU com o valor R$ 7.200,00.

 

  No dia 30/05/2011, às 17:32:38 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 27/06/2011, às 11:30:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:30:34 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO
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TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME.. No dia 29/06/2011, às 16:25:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/06/2011, às 16:25:14 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassi f icou o fornecedor:  ACCUMED PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA.. No dia 07/07/2011, às 14:47:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 07/07/2011, às 14:47:49 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA.. No dia 11/07/2011, às

14:01:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 11/07/2011, às 14:01:29 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO DE FERRAGENS E
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FERRAMENTAS LTDA ME.. No dia 20/07/2011, às 13:20:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 20/07/2011, às 13:20:15 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA.. No dia 21/07/2011, às 16:15:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/07/2011, às 16:15:54 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: CROSS LTDA-ME.. No dia 26/07/2011, às 08:45:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/07/2011, às 08:45:48 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES

LTDA.. No dia 27/07/2011, às 10:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 27/07/2011, às 10:14:02 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: HAND LIFE.. No dia 28/07/2011, às 11:44:46 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 28/07/2011, às 11:44:46 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA.. No dia 29/07/2011, às 11:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/07/2011, às 11:06:05 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.. No

dia 16/08/2011, às 12:26:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 16/08/2011, às 12:26:42 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 27/01/2012, às 14:31:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:31:13 horas, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 31/05/2011, às 14:34:49 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/06/2011, às 12:12:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 10/06/2011, às 12:12:32 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com
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garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: CROSS LTDA-ME.. No dia 13/06/2011, às 10:22:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 13/06/2011, às 10:22:27 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.. No dia 27/06/2011,

às 11:31:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:31:44 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO.. No dia
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29/06/2011, às 16:21:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/06/2011, às 16:21:17 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 07/07/2011, às

14:48:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/07/2011, às 14:48:11 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: NEWFOX COMERCIAL LTDA.. No dia 11/07/2011, às 14:01:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 11/07/2011, às 14:01:08 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e
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a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.. No dia 20/07/2011,

às 13:22:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/07/2011, às 13:22:33 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME.. No dia

21/07/2011, às 16:17:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/07/2011, às 16:17:59 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 26/07/2011, às 08:46:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 26/07/2011, às 08:46:17 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME.. No dia 27/07/2011, às

10:17:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/07/2011, às 10:17:33 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA.. No dia 28/07/2011, às 11:45:08 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

  No dia 28/07/2011, às 11:45:08 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.
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Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.. No dia 29/07/2011, às 11:06:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/07/2011, às 11:06:33 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.. No dia 03/08/2011,

às 17:02:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 03/08/2011, às 17:02:07 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME.. No dia

04/08/2011, às 18:11:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 04/08/2011, às 18:11:28 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.. No dia 08/08/2011, às

11:11:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 08/08/2011, às 11:11:47 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: HAND LIFE.. No dia 16/08/2011, às 12:26:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 12:26:56 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.
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Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

27/01/2012, às 14:33:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:33:40 horas, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Preço praticado acima do encontrado no mercado estimado pelo

órgão, fls.752-756 dos autos..

 

  No lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

  No dia 31/05/2011, às 14:48:54 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e



Página 63

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/06/2011, às 12:14:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 10/06/2011, às 12:14:58 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO.. No dia

13/06/2011, às 10:23:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 13/06/2011, às 10:23:22 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.. No dia 27/06/2011,

às 11:32:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 



Página 64

  No dia 27/06/2011, às 11:32:46 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 29/06/2011, às

16:25:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/06/2011, às 16:25:55 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME.. No dia 07/07/2011, às

14:48:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/07/2011, às 14:48:41 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.
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Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME.. No dia

11/07/2011, às 13:59:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 11/07/2011, às 13:59:13 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: CROSS LTDA-ME.. No dia 20/07/2011, às 13:23:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 20/07/2011, às 13:23:31 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA.. No dia 21/07/2011, às 16:18:49 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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  No dia 21/07/2011, às 16:18:49 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 26/07/2011, às 08:47:42

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/07/2011, às 08:47:42 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.. No dia 27/07/2011, às 10:18:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/07/2011, às 10:18:06 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.
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Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.. No dia 28/07/2011,

às 11:45:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 28/07/2011, às 11:45:38 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.. No dia 29/07/2011, às

11:07:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/07/2011, às 11:07:14 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: HAND LIFE.. No dia 03/08/2011, às 17:03:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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  No dia 03/08/2011, às 17:03:04 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME.. No dia

04/08/2011, às 18:11:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 04/08/2011, às 18:11:55 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU.. No dia

08/08/2011, às 11:12:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 08/08/2011, às 11:12:39 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.
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Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA.. No dia

09/08/2011, às 16:35:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/08/2011, às 16:35:19 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 10/08/2011, às

17:47:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 10/08/2011, às 17:47:26 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.. No dia 11/08/2011,

às 17:21:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 11/08/2011, às 17:21:03 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA.. No dia 12/08/2011, às

14:02:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/08/2011, às 14:02:38 horas, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.. No dia 15/08/2011, às 17:39:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 31/05/2011, às 15:56:45 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.
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Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

27/06/2011, às 11:33:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/06/2011, às 11:33:17 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.. No dia 29/06/2011,

às 16:26:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/06/2011, às 16:26:58 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.. No dia 07/07/2011,

às 14:48:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/07/2011, às 14:48:58 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com
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mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 11/07/2011, às

14:02:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 11/07/2011, às 14:02:43 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO.. No dia

20/07/2011, às 13:23:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/07/2011, às 13:23:43 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da



Página 73

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME.. No dia

21/07/2011, às 16:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/07/2011, às 16:19:07 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME.. No dia 26/07/2011, às

08:48:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/07/2011, às 08:48:12 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.. No dia 27/07/2011, às 10:18:22

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/07/2011, às 10:18:22 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal
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cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: CROSS LTDA-ME.. No dia 28/07/2011, às 11:45:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 28/07/2011, às 11:45:56 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA.. No dia 29/07/2011, às 11:07:35 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

  No dia 29/07/2011, às 11:07:35 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o
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fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.. No dia 03/08/2011, às 17:03:23

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 03/08/2011, às 17:03:23 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.. No dia 04/08/2011, às

18:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 04/08/2011, às 18:12:14 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: HAND LIFE.. No dia 08/08/2011, às 11:12:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 08/08/2011, às 11:12:51 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com
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garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME.. No dia

16/08/2011, às 12:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 12:27:16 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

27/01/2012, às 14:34:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 27/01/2012, às 14:34:55 horas, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO

ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a

quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com

mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal

cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Conforme resultado de amostra emitido no Despacho n° 09/2012 da

Comissão de Gestão e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde..
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  No dia 27/05/2011, às 14:28:37 horas, a autoridade competente da licitação - JOAO DE

PAIVA RIBEIRO - substitui o Pregoeiro ANA PAULA SALVIANO CAMPOS. O motivo da

alteração foi o seguinte: Em virtude de questões tecnicas administrativas a Pregoeira da

referida licitação será substituida.

 

  No dia 27/05/2011, às 14:44:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com

capacidade de até 150 kg, fração de 100g, escala antropométrica de até 190 cm com

graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma em tampo de aço, reforçado com tapete de

borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável, régua

antropométrica em alumínio anodizados, pés de borracha. Deverá possuir selo do

INMETRO.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi desclasificada por não

constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 14:47:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (1) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com capacidade de até 150 kg, fração de

100g, escala antropométrica de até 190 cm com graduação de 0,5 em 0,5 cm, plataforma

em tampo de aço, reforçado com tapete de borracha antiderrapante, escala de pesagem

sobre dois braços e aço inoxidável, régua antropométrica em alumínio anodizados, pés de

borracha. Deverá possuir selo do INMETRO.. O motivo da desclassificação foi: A proposta

de preço foi desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 14:53:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (2) - OTOSCOPIO, com lâmpada halógena, cabeçote

em aço inoxidável, acoplamento por sistema de rosca, cabo em aço inoxidável para 02

pilhas médias, regulagem de intensidade da luz, capa revestida anti-derrapante para punho,

acompanha 05 espéculos reusáveis e esterilizáveis de diferentes medidas, acondicionado

em bolsa própria de couro sintético, com 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação,

no mínimo. Deve ter assistência técnica local e de fácil acesso a peças de reposição.

Deverá ser acompanhado de 02 pilhas.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de

preço foi desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 14:54:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (2) - OTOSCOPIO, com lâmpada halógena, cabeçote em aço inoxidável,
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acoplamento por sistema de rosca, cabo em aço inoxidável para 02 pilhas médias,

regulagem de intensidade da luz, capa revestida anti-derrapante para punho, acompanha 05

espéculos reusáveis e esterilizáveis de diferentes medidas, acondicionado em bolsa própria

de couro sintético, com 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação, no mínimo. Deve

ter assistência técnica local e de fácil acesso a peças de reposição. Deverá ser

acompanhado de 02 pilhas.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 14:59:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus,

construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de

parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha antiderrapante

protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso

22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total.

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.. O motivo da desclassificação foi: A

proposta de preço foi desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do

edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:08:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, construída em tubos de aço

inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de

ponteiras de borracha, piso coberto de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras

de aço inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de

comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia de 01 ano contra

defeitos de fabricação.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:13:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO, totalmente

construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de cremalheira, pés

com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm. Deverá ser

fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul.. O motivo da

desclassificação foi: A proposta de preço foi desclasificada por não constar marca,

descumprindo o item 6.1.3 do edital.
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  No dia 27/05/2011, às 15:13:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (4) - MESA PARA EXAME CLÍNICO, totalmente construída em aço inox,

estrutura tubular, cabeceira regulável através de cremalheira, pés com ponteiras de

borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm. Deverá ser fornecida com o colchão

revestido em couro sintético na cor azul.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de

preço foi desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:21:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português.. O motivo da

desclassificação foi: A proposta de preço foi desclasificada por não constar marca,

descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:21:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;
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. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português.. O motivo da

desclassificação foi: A proposta de preço foi desclasificada por não constar marca,

descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:31:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX 

Base construída em tubos redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04 pernas,

com assento também em chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio para pés

em tubo de aço inox AISI 304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura regulável por

parafuso de rosca sem fim. Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com buchas.. O

motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi desclasificada por não constar marca,

descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:31:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX  Base construída em tubos

redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04 pernas, com assento também em

chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio para pés em tubo de aço inox AISI

304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura regulável por parafuso de rosca sem fim.

Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com buchas.. O motivo da desclassificação foi:

A proposta de preço foi desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do

edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:36:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO moldura em



Página 81

chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, com luz

fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 cm..

O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi desclasificada por não constar

marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:36:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO moldura em chapa de aço com

acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, com luz fluorescente

homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 cm.. O motivo da

desclassificação foi: A proposta de preço foi desclasificada por não constar marca,

descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:39:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação

para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço

foi desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:39:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado,

mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e

bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica

para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas

anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.
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  No dia 27/05/2011, às 15:46:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - VANGUARDA COMERCIO E

SERVICOS LTDA, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado

e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons

(cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:48:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto

biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas

precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma

resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça

única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01

membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de

identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: A

proposta de preço foi desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do

edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:50:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado,

mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e

bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica

para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em

silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares

de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O

motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi desclasificada por não constar marca,

descumprindo o item 6.1.3 do edital.
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  No dia 27/05/2011, às 15:55:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,

ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas,

braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador

graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de

modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de

qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 15:55:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 16:00:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,

INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas,

braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador

graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de

modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de

qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira.
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Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e

braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 16:00:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 27/05/2011, às 16:03:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,

OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira

em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em

mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a

permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade

INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira.

Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito

e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.
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  No dia 27/05/2011, às 16:03:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - WINNER NET SERVICOS LTDA -

ME, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A proposta de preço foi

desclasificada por não constar marca, descumprindo o item 6.1.3 do edital.

 

  No dia 10/06/2011, às 12:12:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - CROSS LTDA-ME, no lote (10) - APARELHO DE

PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão,

resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio

com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de

metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Pedido de desclassificação aceito

pela Pregoeira.

 

  No dia 10/06/2011, às 12:13:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal
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- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português.. O motivo da

desclassificação foi: Pedido de desclassificação aceito pela Pregoeira.

 

  No dia 10/06/2011, às 12:14:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL,

ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Pedido de desclassificação aceito

pela Pregoeira.

 

  No dia 13/06/2011, às 10:20:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - CENTRAL DE FABRICAS DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES L, no lote (5) - DETECTOR FETAL características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;
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- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português.. O motivo da

desclassificação foi: Fornecedor desclassificado por descumprimento do item 9 e seus

subitens, ou seja, não enviar documentação a Comissão para analise.

 

  No dia 13/06/2011, às 10:22:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - ACCUMED PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO,

ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira:

tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado por

descumprir o item 9 e seus subitens do Edital, deixando de enviar documentação solicitada

necessária a sua habilitação.

 

  No dia 13/06/2011, às 10:23:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - ACCUMED PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL,

ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá
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apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado por

descumprir o item 9 e seus subitens do Edital, deixando de enviar documentação solicitada

necessária a sua habilitação.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:11:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - KASTELO COMERCIO DE MANUFATURADOS

LTDA, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, construída em tubos de aço

inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de

ponteiras de borracha, piso coberto de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras

de aço inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de

comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia de 01 ano contra

defeitos de fabricação.. O motivo da desclassificação foi: A empresa fica desclassificada

para o item por deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 6.3.1.7,

6.3.1.8, 9.6.2 e 9.6.3 do Edital.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:13:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HAND LIFE, no lote (4) - MESA PARA EXAME

CLÍNICO, totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através

de cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80 x 55 x 80 cm.

Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul.. O motivo da

desclassificação foi: A empresa fica desclassificada por deixar de apresentar os documentos

solicitados nos subitens 6.3.1.7 e  6.3.1.8 do Edital.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:24:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX  Base construída em

tubos redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04 pernas, com assento também

em chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio para pés em tubo de aço inox

AISI 304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura regulável por parafuso de rosca sem

fim. Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com buchas.. O motivo da

desclassificação foi: A empresa fica desclassificada por deixar de apresentar os documentos

solicitados nos subitens 6.3.1.7, 6.3.1.8, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 e 9.4.5 do Edital.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:26:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VIBEL COMERCIAL LTDA, no lote (7) -

NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO moldura em chapa de aço com acabamento em pintura

eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico,
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dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 cm.. O motivo da desclassificação foi: A

empresa fica desclassificada por deixar de apresentar os documentos solicitados nos

subitens 6.3.1.8 e 9.2.2  do Edital.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:29:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e

cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons

(cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação

para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: A empresa fica

desclassificada por deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 6.3.1.7,

6.3.1.8, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 e 9.4.5 do Edital.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:30:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e

cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons

(cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: A empresa fica

desclassificada por deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 6.3.1.7,

6.3.1.8, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 e 9.4.5 do Edital.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:31:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO,

ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa
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para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira:

tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A empresa fica desclassificada por

deixar de apresentar os documentos solicitados no subitem 9.1 do Edital.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:32:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A empresa fica desclassificada por

deixar de apresentar os documentos solicitados no subitem 9.1  do Edital.

 

  No dia 27/06/2011, às 11:33:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A empresa fica desclassificada por

deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 6.3.1.7, 6.3.1.8, 9.2.1, 9.2.3,

9.2.4 e 9.4.5 do Edital.
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  No dia 29/06/2011, às 12:09:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, construída em tubos de aço

inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de

ponteiras de borracha, piso coberto de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras

de aço inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de

comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia de 01 ano contra

defeitos de fabricação.. O motivo da desclassificação foi: Empresa solicitou desclassificação

do item e não enviou documentos solicitados no item 9.1 do Edital.

 

  No dia 29/06/2011, às 16:21:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar documentação conforme previsto no item 9.1 do Edital.

 

  No dia 29/06/2011, às 16:22:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (6) - BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX  Base construída em tubos

redondos de aço inoxidável de 7/8 18 AISI 304 com 04 pernas, com assento também em

chapa de aço inox 18 AISI 304, argola de reforço e apoio para pés em tubo de aço inox AISI

304 de ½  18, totalmente polido e brilhoso. Altura regulável por parafuso de rosca sem fim.

Rodas giratórias de plástico de 02 polegadas com buchas.. O motivo da desclassificação foi:

Empresa inabilitada por deixar de enviar documentação conforme previsto no item 9.1 do

Edital.

 

  No dia 29/06/2011, às 16:23:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, no
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lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO moldura em chapa de aço com acabamento em

pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em

acrílico, dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 cm.. O motivo da desclassificação foi:

Empresa inabilitada por deixar de enviar documentação conforme previsto no item 9.1 do

Edital.

 

  No dia 29/06/2011, às 16:24:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - ACCUMED PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação

para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada

por deixar de enviar documentação conforme previsto no item 9.1 do Edital.

 

  No dia 29/06/2011, às 16:25:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - ACCUMED PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por

deixar de enviar documentação conforme previsto no item 9.1 do Edital.

 

  No dia 29/06/2011, às 16:25:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO

ME, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para



Página 93

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por deixar de

enviar documentação conforme previsto no item 9.1 do Edital.

 

  No dia 29/06/2011, às 16:26:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - ACCUMED PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO,

ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira:

tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por deixar de

enviar documentação conforme previsto no item 9.1 do Edital.

 

  No dia 07/07/2011, às 14:38:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE

MOVEIS HOSPITALAR, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, construída

em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede;

pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha antiderrapante protegidos

por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso 22 cm de

largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia de

01 ano contra defeitos de fabricação.. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital, não apresentar a documentação no

prazo solicitado.

 

  No dia 07/07/2011, às 14:46:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE

MOVEIS HOSPITALAR, no lote (7) - NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO moldura em chapa

de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, com luz

fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 cm..
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O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprir o item 9.1 do

Edital, não apresentar a documentação no prazo solicitado.

 

  No dia 07/07/2011, às 14:47:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação

para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital, não apresentar a documentação no

prazo solicitado.

 

  No dia 07/07/2011, às 14:47:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VIBEL COMERCIAL LTDA, no lote (9) -

ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço

resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.

Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O

motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital,

não apresentar a documentação no prazo solicitado.

 

  No dia 07/07/2011, às 14:48:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP, no lote (10) -

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta

precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico

tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro,

válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e

manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula

de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao

tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá
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apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital, não apresentar a documentação no prazo solicitado.

 

  No dia 07/07/2011, às 14:48:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,

INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas,

braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador

graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de

modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de

qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira.

Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e

braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital, não apresentar a documentação no prazo solicitado.

 

  No dia 07/07/2011, às 14:48:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital, não apresentar a documentação no prazo solicitado.

 

  No dia 11/07/2011, às 13:59:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - CROSS LTDA-ME, no lote (11) - APARELHO DE

PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão,

resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio
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com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de

metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta nos termos do item 9.1 do edital.

 

  No dia 11/07/2011, às 14:00:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, construída em tubos de aço

inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de

ponteiras de borracha, piso coberto de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras

de aço inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de

comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia de 01 ano contra

defeitos de fabricação.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta nos termos do item 9.1 do edital.

 

  No dia 11/07/2011, às 14:01:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta nos termos do item 9.1 do edital.

 

  No dia 11/07/2011, às 14:01:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular,
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niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

por não enviar proposta nos termos do item 9.1 do edital.

 

  No dia 11/07/2011, às 14:02:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E

IMPORTACAO, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO,

ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira:

tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta nos termos do item 9.1 do edital.

 

  No dia 19/07/2011, às 12:18:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA -  desc lass i f i cou o  fo rnecedor  -  ALTA FARMA COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus,

construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de

parede; pés providos de ponteiras de borracha, piso coberto de borracha antiderrapante

protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso

22 cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total.

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 20/07/2011, às 13:18:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - CROSS LTDA-ME, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO

ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas,

campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha,
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diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y

em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O

motivo da desclassificação foi: Solicitação de desclassificação da empresa aceita pela

pregoeira.

 

  No dia 20/07/2011, às 13:20:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado,

mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e

bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica

para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em

silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares

de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O

motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 20/07/2011, às 13:22:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO,

ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira:

tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 20/07/2011, às 13:23:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VIBEL COMERCIAL LTDA, no lote (11) -

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta

precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico
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tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal,

válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e

manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula

de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao

tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 20/07/2011, às 13:23:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO,

ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira:

tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 21/07/2011, às 16:13:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, no

lote (3) - ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, construída em tubos de aço inoxidável,

redondo de 1 de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiras de

borracha, piso coberto de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço

inoxidável em toda volta, medidas aproximadas; do piso 22 cm de largura, 30 cm de

comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia de 01 ano contra

defeitos de fabricação.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 21/07/2011, às 16:15:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado,
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mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e

bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica

para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas

anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 21/07/2011, às 16:15:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - CROSS LTDA-ME, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO

INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas,

campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha,

diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y

em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado

de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa

de identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 21/07/2011, às 16:17:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no

lote (10) -  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 21/07/2011, às 16:18:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no

lote (11) -  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,
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esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 21/07/2011, às 16:19:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO

ME, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 26/07/2011, às 08:44:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado,

mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e

bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica

para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas

anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

por descumprir o item 9.1 do Edital.
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  No dia 26/07/2011, às 08:45:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA -  desc lass i f i cou o  fo rnecedor  -  ALTA FARMA COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 26/07/2011, às 08:46:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO

ME, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 26/07/2011, às 08:47:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, no

lote (11) -  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.
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Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 26/07/2011, às 08:48:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no

lote (12)  -  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,  OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 27/07/2011, às 10:10:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VIBEL COMERCIAL LTDA, no lote (8) -

ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço

resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas

em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02

pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de

grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de

reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprir o item

9.1 do Edital.

 

  No dia 27/07/2011, às 10:14:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HAND LIFE, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO

INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas,

campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha,

diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y

em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.  Deverá ser acompanhado
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de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa

de identificação para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência

técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 27/07/2011, às 10:17:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VIBEL COMERCIAL LTDA, no lote (10) -

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta

precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico

tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro,

válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e

manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula

de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao

tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 27/07/2011, às 10:18:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 27/07/2011, às 10:18:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - CROSS LTDA-ME, no lote (12) - APARELHO DE

PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão,

resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio
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com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de

metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 28/07/2011, às 11:43:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA -  desc lass i f i cou o  fo rnecedor  -  ALTA FARMA COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação

para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 28/07/2011, às 11:44:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado,

mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e

bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica

para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em

silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares

de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O

motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 28/07/2011, às 11:45:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, no

lote (10) -  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300
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mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 28/07/2011, às 11:45:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 28/07/2011, às 11:45:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VIBEL COMERCIAL LTDA, no lote (12) -

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta

precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico

tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro,

válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e

manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula

de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o

tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.
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  No dia 29/07/2011, às 11:05:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HAND LIFE, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO

ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas,

campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha,

diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y

em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser

acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O

motivo da desclassificação foi: A empresa foi inabilitada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 29/07/2011, às 11:06:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, no

lote (9) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de

aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas em silicone.

Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas

sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de grande

durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de reposição.. O

motivo da desclassificação foi: A empresa foi inabilitada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 29/07/2011, às 11:06:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA -  desc lass i f i cou o  fo rnecedor  -  ALTA FARMA COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO,

ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira:

tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi inabilitada por

descumprir o item 9.1 do Edital.
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  No dia 29/07/2011, às 11:07:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HAND LIFE, no lote (11) - APARELHO DE

PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão,

resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio

com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de

metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi inabilitada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 29/07/2011, às 11:07:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, no

lote (12)  -  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,  OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi inabilitada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 03/08/2011, às 17:01:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, no

lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de

aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas

em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02

pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de
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grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de

reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprir o item

9.1 do Edital.

 

  No dia 03/08/2011, às 17:02:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - JAF QUIMICA PRODUTOS PARA

LABORATORIOS LTDA ME, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,

ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas,

braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador

graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de

modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de

qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 03/08/2011, às 17:03:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - JAF QUIMICA PRODUTOS PARA

LABORATORIOS LTDA ME, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,

INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas,

braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador

graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de

modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de

qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira.

Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e

braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 03/08/2011, às 17:03:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,
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com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 04/08/2011, às 18:11:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITALARES MACROSU, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação

para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 04/08/2011, às 18:11:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (10) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE,

Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito e braçadeira: tamanho

padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.
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  No dia 04/08/2011, às 18:11:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITALARES MACROSU, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,

INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas,

braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador

graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de

modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de

qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira.

Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e

braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 04/08/2011, às 18:12:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HAND LIFE, no lote (12) - APARELHO DE

PRESSÃO ARTERIAL, OBESO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão,

resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio

com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de

metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a

mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada para o tamanho do

aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 08/08/2011, às 11:10:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - JAF QUIMICA PRODUTOS PARA

LABORATORIOS LTDA ME, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação
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para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por descumprimento do item 9.1 do Edital.

 

  No dia 08/08/2011, às 11:11:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HAND LIFE, no lote (10) - APARELHO DE

PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão,

resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio

com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de

metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com

garantia de  qualidade INMETRO.  Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e

a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.

Manguito e braçadeira: tamanho padrão adulto.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprimento do item 9.1 do Edital.

 

  No dia 08/08/2011, às 11:12:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITA, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL,

ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0

a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprimento do item 9.1 do Edital.

 

  No dia 08/08/2011, às 11:12:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassif icou o fornecedor - JAF QUIMICA PRODUTOS PARA

LABORATORIOS LTDA ME, no lote (12) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, OBESO,

ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon

resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0
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a 300 mmHg, com fechos em velcro, válvula de metal cromado de modo a permitir a

retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO.

Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa

para acondicionamento adequada para o tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira:

tamanho padrão obeso.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprimento do item 9.1 do Edital.

 

  No dia 09/08/2011, às 16:33:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS

LTDA, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado,

mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e

bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica

para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas

anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma

sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para

estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil

acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 09/08/2011, às 16:35:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.
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  No dia 10/08/2011, às 17:46:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITA, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular,

niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02

sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação

para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada

por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 10/08/2011, às 17:47:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA -  desc lass i f i cou o  fo rnecedor  -  ALTA FARMA COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL,

INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas,

braçadeira em nylon resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador

graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de

modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de

qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira.

Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e

braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 11/08/2011, às 17:19:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, no lote

(8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço

resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas

em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02

pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de

grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de

reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprir o item

9.1 do Edital.
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  No dia 11/08/2011, às 17:21:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA,

no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 12/08/2011, às 14:01:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA,

no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de

aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas

protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os

mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas

em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02

pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação para estetoscópio. Que seja de

grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de fácil acesso às peças de

reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por descumprir o item 9.1

do Edital.

 

  No dia 12/08/2011, às 14:02:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, no lote

(11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE, esfignomanômetro

de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente, com manômetro

mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300 mmHg, com fechos

em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar,

pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão segura entre a pêra,

válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao

tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá
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apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 15/08/2011, às 17:39:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES

LTDA ME, no lote (8) - ESTETOSCÓPIO ADULTO, conjunto biauricular, niquelado e

cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons

(cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta

sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em y em peça única de vinil flexível e

durável. Com olivas anatômicas em silicone.  Deverá ser acompanhado de: 01 membrana

do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes e 01 placa de identificação

para estetoscópio. Que seja de grande durabilidade, que tenha assistência técnica local e de

fácil acesso às peças de reposição.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada

por descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 15/08/2011, às 17:39:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES

LTDA ME, no lote (11) - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, INFANTIL, ANAERÓIDE,

esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon resistente,

com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300

mmHg, com fechos em metal, válvula de metal cromado de modo a permitir a retenção e o

esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de  qualidade INMETRO. Com conexão

segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para

acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho. Manguito e braçadeira: tamanho

padrão infantil.

Acompanhar a proposta de preços os seguintes documentos: O fornecedor deverá

apresentar portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial,

além de selo da ABNT.. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por

descumprir o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 27/01/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA -

cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

 Após analise e emissão de parecer técnico das amostras ofertadas pelas empresas

vencedoras, bem como apreciação e manifestação acerca do Parecer n°100/2011-DVPPE

que julgou o recurso impetrado pela empresa WEM EQUIP. ELETRONICOS LTDA,

conforme disposto nos Despachos n° 462/2011 e n°09/2012 da Comissão de Gestão e
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Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, ficam ADJUDICADOS OS itens 01, 02, 04,

06, 07 e 09. Quanto aos itens 05, 10 e 12 foram cancelados por preço acima do encontrado

no mercado. Os itens 08 e 11 foram fracassados, pois todas as empresas foram

desclassificadas e o item 03 foi cancelado a pedido do órgão, conforme consta nos

autos.Nada mais a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a

lavratura desta ata que, após lida e achada conforme ,vai assinada , e posteriormente

submetida à apreciacão da autoridade superior para se assim entender e concordar

promover a Homologação do objeto licitado às empresas vencedoras.

 

  Diante do registro de intenção  do representante OLIVIA RAQUEL ROTTA MELLO da

empresa WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA no lote (5) - DETECTOR FETAL

características:

- Indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal;

- Gabinete plástico com encaixe para transdutor;

- Botão liga/desliga com ajuste de volume;

. Visor: LCD;

. Indicador de bateria fraca;

. Indicador de qualidade do sinal

- Frequência dos batimentos cardíacos: aproximadamente 240 bpm;

- Precisão: + 2%;

- Frequência do ultra-som aproximada:  2,25 MHz ± 10%;

- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²

- Alimentação: baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis (tipo: AA);

- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação aproximadamente;

- Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II  Médio Risco;

Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01

bolsa para transporte, 01 bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, 01 carregador de

bateria ou de pilhas recarregáveis e manual de operação em Português.,  em interpor

recurso o Pregoeiro da Disputa abriu prazo legal para apresentação  formal das razões e

contra razões do recurso.

 

  Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

 

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA
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Pregoeiro da Disputa

 

 

AFONSO CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS

Autoridade Competente

 

 

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU

HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA

HOSPIMETAL IND MET DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT

COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO

VIBEL COMERCIAL LTDA

ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES

SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA

VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

HILGERT & CIA LTDA

FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS LTDA

MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES

RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR

CENTRAL DE FABRICAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L

FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

KASTELO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA ME

HAND LIFE

WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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M C GONCALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME

CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

FE DISTRIBUIDORA LTDA ME

VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

CROSS LTDA-ME

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS

UTI MEDICA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL

P & B VIDA HOSPITALAR LTDA

CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

MORAIS COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME

NEWFOX COMERCIAL LTDA-EPP

JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME

FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP

CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA

ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

SALVARE VITE LTDA EPP

VISAO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA ME

FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

JBA COMERCIAL LTDA

ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME

WINNER NET SERVICOS LTDA - ME

A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

SUCESSO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD


