ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)
Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /
Nº Processo: 14.075.181-2)
Às 09:48:25 horas do dia 04/10/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,
bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa
Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
14.075.181-2 - 2016/09.2016 que tem por objeto Contratação de empresa para fornecer
bens permanentes para as enfermarias das Unidades Socioeducativas.
Somente poderão participar da disputa do certame licitatório as empresas que se
enquadrem na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, conforme exige
o artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL,
Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex,
Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade
da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5 anos, Auferido pelo
INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

- COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
03/10/2016 17:38:25:026 CIRUPAR
CIRURGI

Proposta
R$ 66,00

Lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg,
Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação
de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de
aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço
pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE
MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 04/10/2016 09:16:26:417 MARTE
EPP
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R$ 24.491,00
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- COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
03/10/2016 17:38:25:026 CIRUPAR
CIRURGI

R$ 1.289,00

03/10/2016 18:04:02:272 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 1.289,00

04/10/2016 09:16:12:495 K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

R$ 24.491,00

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
04/10/2016 09:16:00:255 PROVIDER
LTDA -

R$ 24.490,00

Lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em inox: Estrutura tubular em aço cromado,
tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia
cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação
por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido
ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X
0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

- COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
03/10/2016 17:38:25:026 CIRUPAR
CIRURGI

Proposta
R$ 790,00

Lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e
Auscutador de aço inoxídavel e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO,
UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

- COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
03/10/2016 17:38:25:026 CIRUPAR
CIRURGI

R$ 35,00

PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES
04/10/2016 09:17:40:219 PROVIDER
LTDA -

R$ 665,00

Lote (5) - FOCO AUXILIAR PARA EXAME, GINECOLÓGICO COM ESPELHO: Corpo em
metal com pintura eletrostática, altura ajustável (aproximadamente 0,90m a 1,50m), haste
flexível cromada, acompanha lâmpada halogênica de 12w- 20volts. Base com 5 rodízios,
espelho dupla face. 110v, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (6) - GLICOSÍMETRO, Aparelho para medir glicose, Tipo de amostra: Sangue fresco
total; Tempo de medição: 5 segundos com a tira de teste dentro do monitor; 10 segundos
com tira de teste fora do monitor; Faixa de medição: 10 a 600 mg; Medição de umidade
relativa do ar: 85%; Capacidade de memória: 340 resultados com data e hora; Fonte de
energia: 3 volts (tipo CR 2032); Desligamento automático: 2 minutos; Tamanho do display:
Aproximadamente 3,5x2,8 cm; Altura: 0,175 cm Largura: 0,129 cm; Comprimento: 0,59 cm,
UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (7) - INALADOR, Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em
movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, recomendado p/ utilização
individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor
de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de : 01 corpo
inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo
10/10/2016
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corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;tampa do reservatório;
boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; certificado de garantia (mínimo 01 ano);
Dados Técnicos - 110/220V c/ chave seletora. Controle de Intensidade de Névoa Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g.
Consumo máx 17W. Garantia, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

04/10/2016 09:19:31:341 INFANTARIA COMERCIAL LTDA

Proposta
R$ 6.613,65

Lote (8) - MESA DE EXAME CLÍNICO (adulto): Estrutura tubular metálica esmaltada na cor
branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª
qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de
cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de
50mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de
altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

04/10/2016 09:20:24:572 INFANTARIA COMERCIAL LTDA

Proposta
R$ 9.587,65

Lote (9) - OTOSCÓPIO, Com Lâmpada de Halogênio 2,5v, deverá possuir lente giratória
com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça altamente resistente à impactos com
conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos descartáveis de diferentes medidas e
5 espéculos de ouvido autoclaváveis. Possuir clip de bolso, e acionamento através de botão
liga/desliga. Transmissão de luz por Fibra Óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas AA.
Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente, UNID. DE MEDIDA:
Unitário
Data-Hora

Fornecedor

04/10/2016 09:21:19:339 INFANTARIA COMERCIAL LTDA

Proposta
R$ 7.079,80

Lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e capas
de ser utilizado em qualquer ambiente,
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

04/10/2016 09:22:15:815 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 49.900,00

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
04/10/2016 09:22:05:264 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 41.762,00

04/10/2016 09:22:28:164 INFANTARIA COMERCIAL LTDA

R$ 56.100,00

Lote (11) - SUPORTE PARA SORO, Coluna em tubo de aço inoxidável de 1 de diâmetro
com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos
na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com
rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m, UNID. DE
MEDIDA: Unitário
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
10/10/2016
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Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL,
Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex,
Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade
da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5 anos, Auferido pelo
INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

- COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
04/10/2016 09:56:24:644 CIRUPAR
CIRURGI

Lance
R$ 65,00

Lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg,
Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação
de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de
aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço
pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE
MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

Lance

04/10/2016 11:42:11:593 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 1.267,99

- COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
04/10/2016 11:41:15:108 CIRUPAR
CIRURGI

R$ 1.268,00

Lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em inox: Estrutura tubular em aço cromado,
tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia
cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação
por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido
ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X
0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

- COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
04/10/2016 10:00:25:662 CIRUPAR
CIRURGI

Lance
R$ 750,00

Lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e
Auscutador de aço inoxídavel e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO,
UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

- COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
04/10/2016 10:53:38:340 CIRUPAR
CIRURGI

Lance
R$ 34,00

Lote (5) - FOCO AUXILIAR PARA EXAME, GINECOLÓGICO COM ESPELHO: Corpo em
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metal com pintura eletrostática, altura ajustável (aproximadamente 0,90m a 1,50m), haste
flexível cromada, acompanha lâmpada halogênica de 12w- 20volts. Base com 5 rodízios,
espelho dupla face. 110v, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (6) - GLICOSÍMETRO, Aparelho para medir glicose, Tipo de amostra: Sangue fresco
total; Tempo de medição: 5 segundos com a tira de teste dentro do monitor; 10 segundos
com tira de teste fora do monitor; Faixa de medição: 10 a 600 mg; Medição de umidade
relativa do ar: 85%; Capacidade de memória: 340 resultados com data e hora; Fonte de
energia: 3 volts (tipo CR 2032); Desligamento automático: 2 minutos; Tamanho do display:
Aproximadamente 3,5x2,8 cm; Altura: 0,175 cm Largura: 0,129 cm; Comprimento: 0,59 cm,
UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (7) - INALADOR, Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em
movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, recomendado p/ utilização
individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor
de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de : 01 corpo
inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo
corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;tampa do reservatório;
boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; certificado de garantia (mínimo 01 ano);
Dados Técnicos - 110/220V c/ chave seletora. Controle de Intensidade de Névoa Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g.
Consumo máx 17W. Garantia, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (8) - MESA DE EXAME CLÍNICO (adulto): Estrutura tubular metálica esmaltada na cor
branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª
qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de
cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de
50mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de
altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (9) - OTOSCÓPIO, Com Lâmpada de Halogênio 2,5v, deverá possuir lente giratória
com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça altamente resistente à impactos com
conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos descartáveis de diferentes medidas e
5 espéculos de ouvido autoclaváveis. Possuir clip de bolso, e acionamento através de botão
liga/desliga. Transmissão de luz por Fibra Óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas AA.
Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente, UNID. DE MEDIDA:
10/10/2016
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Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e capas
de ser utilizado em qualquer ambiente,
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (11) - SUPORTE PARA SORO, Coluna em tubo de aço inoxidável de 1 de diâmetro
com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos
na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com
rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m, UNID. DE
MEDIDA: Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.

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 04/10/2016, às 10:27:38 horas, no lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO
PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão
de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e
esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5
anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 16:58:57 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 06/10/2016, às 16:58:57 horas, no lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO
PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão
de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e
esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5
anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o
fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado
vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:32:06 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/10/2016, às 08:32:06 horas, no lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO
PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão
de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e
10/10/2016
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esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5
anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve
manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.
No dia 10/10/2016, às 08:32:06 horas, no lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO
PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão
de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e
esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5
anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIRUPAR - COMERICO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI com o valor R$ 1.235,00.
No dia 04/10/2016, às 11:45:51 horas, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA,
Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala
antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em
ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de
borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua
antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 10:46:31 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 06/10/2016, às 10:46:31 horas, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA,
Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala
antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em
ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de
borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua
antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação
do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi
declarado vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:32:23 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/10/2016, às 08:32:23 horas, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA,
Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala
antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em
ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de
borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua
antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS
10/10/2016
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ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação
do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista
que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.
No dia 10/10/2016, às 08:32:23 horas, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA,
Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala
antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em
ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de
borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua
antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIERDOVSKI
& SIERDOVSKI LTDA com o valor R$ 24.091,81.
No dia 04/10/2016, às 10:29:49 horas, no lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em
inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés,
varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro,
fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão,
acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de
0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 17:00:28 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 06/10/2016, às 17:00:28 horas, no lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em
inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés,
varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro,
fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão,
acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de
0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o
edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:32:37 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 10/10/2016, às 08:32:37 horas, no lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em
inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés,
varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro,
fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão,
acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de
0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário 10/10/2016
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a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.
No dia 10/10/2016, às 08:32:37 horas, no lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em
inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés,
varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro,
fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão,
acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de
0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa
CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI com o valor R$
1.500,00.
No dia 04/10/2016, às 11:19:18 horas, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel
e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscutador de aço inoxídavel e Protetor auricular
de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 17:01:22 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 06/10/2016, às 17:01:22 horas, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel
e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscutador de aço inoxídavel e Protetor auricular
de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que
o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado
vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:32:55 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/10/2016, às 08:32:55 horas, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel
e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscutador de aço inoxídavel e Protetor auricular
de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não
houve manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.
No dia 10/10/2016, às 08:32:55 horas, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel
e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscutador de aço inoxídavel e Protetor auricular
de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIRUPAR - COMERICO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI com o valor R$ 646,00.
No lote (5) - FOCO AUXILIAR PARA EXAME, GINECOLÓGICO COM ESPELHO: Corpo
em metal com pintura eletrostática, altura ajustável (aproximadamente 0,90m a 1,50m),
10/10/2016
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haste flexível cromada, acompanha lâmpada halogênica de 12w- 20volts. Base com 5
rodízios, espelho dupla face. 110v, UNID. DE MEDIDA: Unitário - não foram encontradas
propostas.
No lote (6) - GLICOSÍMETRO, Aparelho para medir glicose, Tipo de amostra: Sangue
fresco total; Tempo de medição: 5 segundos com a tira de teste dentro do monitor; 10
segundos com tira de teste fora do monitor; Faixa de medição: 10 a 600 mg; Medição de
umidade relativa do ar: 85%; Capacidade de memória: 340 resultados com data e hora;
Fonte de energia: 3 volts (tipo CR 2032); Desligamento automático: 2 minutos; Tamanho do
display: Aproximadamente 3,5x2,8 cm; Altura: 0,175 cm Largura: 0,129 cm; Comprimento:
0,59 cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário - não foram encontradas propostas.
No lote (7) - INALADOR, Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou
em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, recomendado p/
utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação.
Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de : 01
corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo
corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;tampa do reservatório;
boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; certificado de garantia (mínimo 01 ano);
Dados Técnicos - 110/220V c/ chave seletora. Controle de Intensidade de Névoa Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g.
Consumo máx 17W. Garantia, UNID. DE MEDIDA: Unitário - nenhum fornecedor foi
declarado vencedor.
No lote (8) - MESA DE EXAME CLÍNICO (adulto): Estrutura tubular metálica esmaltada na
cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª
qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de
cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de
50mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de
altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (9) - OTOSCÓPIO, Com Lâmpada de Halogênio 2,5v, deverá possuir lente
giratória com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça altamente resistente à impactos
com conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos descartáveis de diferentes
medidas e 5 espéculos de ouvido autoclaváveis. Possuir clip de bolso, e acionamento
através de botão liga/desliga. Transmissão de luz por Fibra Óptica. Cabo para 2 pilhas
alcalinas AA. Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente, UNID.
DE MEDIDA: Unitário - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e
10/10/2016
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capas de ser utilizado em qualquer ambiente, - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (11) - SUPORTE PARA SORO, Coluna em tubo de aço inoxidável de 1 de
diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4
ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor
branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m,
UNID. DE MEDIDA: Unitário - não foram encontradas propostas.
No dia 04/10/2016, às 09:16:00 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROVIDER PRODUTOS
HOSPITALARES E SANEANTES LTDA -, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA,
Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala
antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em
ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de
borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua
antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo
da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior
ao estipulado em edital. A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total ( Anexo
I - Termo de Referência e Preâmbulo do Edital).
No dia 04/10/2016, às 09:16:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - K.C.R. COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA ME, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para
Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica,
Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na
cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha
antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em
alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e
certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A
fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.
A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total ( Anexo I - Termo de Referência
e Preâmbulo do Edital).
No dia 04/10/2016, às 09:16:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - MARTE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIO LTDA - EPP, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para
Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica,
Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na
cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha
10/10/2016
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antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em
alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e
certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A
fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.
A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total ( Anexo I - Termo de Referência
e Preâmbulo do Edital).
No dia 04/10/2016, às 09:17:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROVIDER PRODUTOS
HOSPITALARES E SANEANTES LTDA -, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com
anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscutador de aço inoxídavel e Protetor
auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da
desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao
estipulado em edital. A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total ( Anexo I Termo de Referência e Preâmbulo do Edital).
No dia 04/10/2016, às 09:19:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no
lote (7) - INALADOR, Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em
movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, recomendado p/ utilização
individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor
de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de : 01 corpo
inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo
corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;tampa do reservatório;
boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; certificado de garantia (mínimo 01 ano);
Dados Técnicos - 110/220V c/ chave seletora. Controle de Intensidade de Névoa Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g.
Consumo máx 17W. Garantia, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação
foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em
edital (tanto do valor unitário como do total).
No dia 04/10/2016, às 09:20:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no
lote (8) - MESA DE EXAME CLÍNICO (adulto): Estrutura tubular metálica esmaltada na cor
branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª
qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de
cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de
50mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de
altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está
desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.
10/10/2016
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No dia 04/10/2016, às 09:21:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no
lote (9) - OTOSCÓPIO, Com Lâmpada de Halogênio 2,5v, deverá possuir lente giratória com
aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça altamente resistente à impactos com conexão
para otoscopia pneumática com 5 espéculos descartáveis de diferentes medidas e 5
espéculos de ouvido autoclaváveis. Possuir clip de bolso, e acionamento através de botão
liga/desliga. Transmissão de luz por Fibra Óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas AA.
Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente, UNID. DE MEDIDA:
Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois
apresentou um valor superior ao estipulado em edital.
No dia 04/10/2016, às 09:22:05 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE
PULSO, Tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente,. O motivo da
desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao
estipulado em edital. A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total ( Anexo I Termo de Referência e Preâmbulo do Edital).
No dia 04/10/2016, às 09:22:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA,
no lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e
capas de ser utilizado em qualquer ambiente,. O motivo da desclassificação foi: A
fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.
No dia 04/10/2016, às 09:22:28 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no
lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e capas
de ser utilizado em qualquer ambiente,. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está
desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.
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.
CHRISTINE ZARDO COELHO
Pregoeiro da disputa
ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR
10/10/2016
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Autoridade Competente
HELENA DO ROCIO KUCHNIR
Membro Equipe Apoio
CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
79.733.572/0001-30 CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI
20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA
09.251.627/0001-90 K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP
26.164.075/0001-00 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
07.323.661/0001-05 WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
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