
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SERVICO SOCIAL DO

COMERCIO - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO / Nº Processo: Sesc/PA)

 

     às 09:00:51 horas do dia 30/09/2020 no endereço AVENIDA ASSIS DE

VASCONCVELOS-359 1 5 E 6 ANDARES, bairro COMERCIO, da cidade de BELEM - PA,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: Sesc/PA - 2020/20/0045-PG que tem por

objeto Registro de preços para eventual aquisição de material hospitalar para o Sesc Pará.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Tiras reagentes para teste glicêmico capilar.

Lote (2) - Lancetas para teste glicêmico capilar. Automática: acionamento por contato.

Espessura ultra fina. Penetração consistente em conformidade com a NR 32. Descarte

seguro. Embalagens com 100 lancetas e 1 manual de instrução.

Lote (3) - Monitor digital de pressão arterial automático braço. Método de medição:

oscilométrico. Intervalo de medição: 30 a 280 MMHG. Frequência cardíaca: 40 a 200 BPM.

Erro máximo: ± 3 MMHG para pressão / ± 5% para pulsação. Inflagem: automática (bomba

de ar). Desinflagem: automática (válvula de controle de liberação de ar). Memória: 3 bancos

de dados de 40 memórias cada. Dimensões (comprimento x largura x altura): 135 x 105 x 53

mm. Peso: aproximadamente 212 g (excluindo baterias). Circunferência de braço: 22 a 32

cm. Condições de operação: 10°c a 40°c (50°f a 104°f); umidade de 15% a 90%. Condições

de armazenagem: - 20°c a 70°c (- 4°f a 158°f); umidade 90%. Fonte de alimentação: 4

baterias alcalinas aaa (1,5 v). Vida útil da bateria: cerca de 300 medições. Desligamento

automático: após 1 minuto sem uso. Acessórios: manual de instruções e 4 pilhas alcalinas

AAA. Garantia mínima de 1 ano.

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2020 18:01:40:674 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 290.000,00

29/09/2020 18:11:42:988 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2020 18:01:40:674 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 290.000,00

29/09/2020 18:11:42:988 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/10/2020 Página 1 de 16



Lote (4) - Monitor analógico de pressão arterial com estetoscópio. Monitor: braçadeira em

nylon com fecho de metal adulto. Certificado de verificação inicial do Inmetro. Pera e

manguito em borracha (látex). Aparelho de pressão arterial possui mecanismo com

mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon e fecho em

metal. Pêra com válvula em metal reforçado. Garantia mínima de 1 ano. Estetoscópio: com

tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em

diferentes formas de uso.

Medidas aproximadas: altura: 4 cm, largura: 16 cm, comprimento: 33 cm e peso: 500 g.

Conteúdo:

- par de olivas rosqueável dura;

- par de olivas rosqueável macia;

- par de olivas rosqueável silicone;

- 2 pares de membranas de plástico rígido;

- anel rosqueado de cobre cromado (infantil, adulto);

- base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil,

adulto);

- câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);

- tubo duplo de PV

Lote (5) - Balança digital com estadiômetro portátil. Balança digital de análise corporal, para

pesagem e medição do percentual de gordura, massa muscular, massa óssea e água

corporal, capacidade 180 kg x divisão 100g. LCD extragrande, com backlight display

retroiluminado. Design ultra slim com apenas 1,8 cm de espessura. Sensível ao toque para

ligar, desligamento automático. Indicador de bateria fraca e sobrecarga. Unidades de

pesagem disponíveis: KG, LB e ST. Alimentação por 2 baterias de lítio (CR2032 / inclusas).

Plataforma em vidro temperado 6 MM na cor preta. Dimensões do produto 31x31x1,8 cm.

Dimensões da embalagem 34x34x4,4 CM. Modelo com selo de identificação do fabricante.

Acompanha manual do usuário. Estadiômetro portátil: medidor de estatura que foi

desenvolvido para ser transportado. É preciso, durável, leve e totalmente portátil, e permite

realizar medições de altura em qualquer local, desmonta facilmente em quatro partes e as

peças se encaixam perfeitamente na base leve. Base e peç

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - Tiras reagentes para teste glicêmico capilar, conforme anexo I do edital.

29/09/2020 18:11:42:988 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2020 18:01:40:674 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 290.000,00

29/09/2020 18:11:42:988 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 285,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2020 18:02:14:589 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 290.000,00

29/09/2020 18:30:17:733 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA  R$ 800,00
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Lote (7) - Monitor de glicose digital fácil manuseio. Amplo visor para facilitar a leitura.

Precisão e conforto com uma pequena gota de sangue. Monitor baseado em plataforma

amperométrica portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores

entre 20 a 600 MG/DL; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise

inferior a 10 segundos. Com memória de 300 resultados com data e hora. Comporta serial

para conectividade e transferência de dados. Com sistema de codificação através de chip.

Fornecimento de cálculo da média de 7, 14 e 30 dias. Com bateria. Garantia de 5 anos. Com

estojo e manual. Registro na ANVISA. Compatível com tiras de teste da marca On Call Plus.

Lote (8) - Oxímetro de dedo. Medição de valores confiáveis de sp02 e frequência cardíaca.

Indicador de pulso. Botão único de ligação. Visor de fácil visualização. Compacto, portátil e

iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas.

Alimentação através de pilhas. Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem

atividade. Com cordão para o pescoço. Peso aproximado: 37g (excluindo pilhas). Tamanho

aproximado: 63.5 x 34 x 35mm. Faixa de medição saturação: 35% - 100%. Precisão da

sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%. Faixa de medição pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 -

250 bpm com desvio de ±3 bpm. Atualização de dados: menos de 2 segundos - média: 4

para sp02; 8 para pulsação. Parâmetros: spo2 e pulso com barra gráfica e indicador de

carga baixa. Garantia de 1 ano.

Lote (9) - Álcool em gel para higiene das mãos (anti-séptico)

Frascos com 25 g

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Tiras reagentes para teste glicêmico capilar.

Lote (2) - Lancetas para teste glicêmico capilar. Automática: acionamento por contato.

Espessura ultra fina. Penetração consistente em conformidade com a NR 32. Descarte

29/09/2020 18:14:12:068 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2020 18:14:12:068 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.040,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2020 18:02:14:589 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 290.000,00

29/09/2020 16:02:17:513 MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 3.150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2020 18:14:12:068 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 18:11:42:988 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.750,00

30/09/2020 09:02:13:824 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 50.000,00
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seguro. Embalagens com 100 lancetas e 1 manual de instrução.

Lote (3) - Monitor digital de pressão arterial automático braço. Método de medição:

oscilométrico. Intervalo de medição: 30 a 280 MMHG. Frequência cardíaca: 40 a 200 BPM.

Erro máximo: ± 3 MMHG para pressão / ± 5% para pulsação. Inflagem: automática (bomba

de ar). Desinflagem: automática (válvula de controle de liberação de ar). Memória: 3 bancos

de dados de 40 memórias cada. Dimensões (comprimento x largura x altura): 135 x 105 x 53

mm. Peso: aproximadamente 212 g (excluindo baterias). Circunferência de braço: 22 a 32

cm. Condições de operação: 10°c a 40°c (50°f a 104°f); umidade de 15% a 90%. Condições

de armazenagem: - 20°c a 70°c (- 4°f a 158°f); umidade 90%. Fonte de alimentação: 4

baterias alcalinas aaa (1,5 v). Vida útil da bateria: cerca de 300 medições. Desligamento

automático: após 1 minuto sem uso. Acessórios: manual de instruções e 4 pilhas alcalinas

AAA. Garantia mínima de 1 ano.

Lote (4) - Monitor analógico de pressão arterial com estetoscópio. Monitor: braçadeira em

nylon com fecho de metal adulto. Certificado de verificação inicial do Inmetro. Pera e

manguito em borracha (látex). Aparelho de pressão arterial possui mecanismo com

mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon e fecho em

metal. Pêra com válvula em metal reforçado. Garantia mínima de 1 ano. Estetoscópio: com

tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em

diferentes formas de uso.

Medidas aproximadas: altura: 4 cm, largura: 16 cm, comprimento: 33 cm e peso: 500 g.

Conteúdo:

- par de olivas rosqueável dura;

- par de olivas rosqueável macia;

- par de olivas rosqueável silicone;

- 2 pares de membranas de plástico rígido;

- anel rosqueado de cobre cromado (infantil, adulto);

- base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil,

adulto);

- câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);

- tubo duplo de PV

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 18:11:42:988 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.350,00

30/09/2020 09:03:35:497 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 18:11:42:988 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 18:11:42:988 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 285,00

30/09/2020 09:04:31:968 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 50.000,00
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Lote (5) - Balança digital com estadiômetro portátil. Balança digital de análise corporal, para

pesagem e medição do percentual de gordura, massa muscular, massa óssea e água

corporal, capacidade 180 kg x divisão 100g. LCD extragrande, com backlight display

retroiluminado. Design ultra slim com apenas 1,8 cm de espessura. Sensível ao toque para

ligar, desligamento automático. Indicador de bateria fraca e sobrecarga. Unidades de

pesagem disponíveis: KG, LB e ST. Alimentação por 2 baterias de lítio (CR2032 / inclusas).

Plataforma em vidro temperado 6 MM na cor preta. Dimensões do produto 31x31x1,8 cm.

Dimensões da embalagem 34x34x4,4 CM. Modelo com selo de identificação do fabricante.

Acompanha manual do usuário. Estadiômetro portátil: medidor de estatura que foi

desenvolvido para ser transportado. É preciso, durável, leve e totalmente portátil, e permite

realizar medições de altura em qualquer local, desmonta facilmente em quatro partes e as

peças se encaixam perfeitamente na base leve. Base e peç

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (6) - Tiras reagentes para teste glicêmico capilar, conforme anexo I do edital.

Lote (7) - Monitor de glicose digital fácil manuseio. Amplo visor para facilitar a leitura.

Precisão e conforto com uma pequena gota de sangue. Monitor baseado em plataforma

amperométrica portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores

entre 20 a 600 MG/DL; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise

inferior a 10 segundos. Com memória de 300 resultados com data e hora. Comporta serial

para conectividade e transferência de dados. Com sistema de codificação através de chip.

Fornecimento de cálculo da média de 7, 14 e 30 dias. Com bateria. Garantia de 5 anos. Com

estojo e manual. Registro na ANVISA. Compatível com tiras de teste da marca On Call Plus.

Lote (8) - Oxímetro de dedo. Medição de valores confiáveis de sp02 e frequência cardíaca.

Indicador de pulso. Botão único de ligação. Visor de fácil visualização. Compacto, portátil e

iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas.

Alimentação através de pilhas. Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem

atividade. Com cordão para o pescoço. Peso aproximado: 37g (excluindo pilhas). Tamanho

aproximado: 63.5 x 34 x 35mm. Faixa de medição saturação: 35% - 100%. Precisão da

sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%. Faixa de medição pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 -

250 bpm com desvio de ±3 bpm. Atualização de dados: menos de 2 segundos - média: 4

para sp02; 8 para pulsação. Parâmetros: spo2 e pulso com barra gráfica e indicador de

Data-Hora Fornecedor Lance

30/09/2020 09:10:04:359 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA  R$ 600,00

29/09/2020 18:14:12:068 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 700,00

30/09/2020 09:05:34:769 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 18:14:12:068 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 1.040,00
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carga baixa. Garantia de 1 ano.

Lote (9) - Álcool em gel para higiene das mãos (anti-séptico)

Frascos com 25 g

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/09/2020, às 09:36:18 horas, no lote (1) - Tiras reagentes para teste glicêmico

capilar. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/10/2020,

às 15:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:24:28 horas, no lote (1) - Tiras reagentes para teste glicêmico

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

o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme

Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá,

de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de

recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 05/10/2020, às 15:56:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:56:32 horas, no lote (1) - Tiras reagentes para teste glicêmico

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

seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a

legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 05/10/2020, às 15:56:32 horas, no lote (1) - Tiras reagentes para teste glicêmico

capilar. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor R$ 1.750,00.

 

    No dia 30/09/2020, às 09:25:51 horas, no lote (2) - Lancetas para teste glicêmico capilar.

Data-Hora Fornecedor Lance

30/09/2020 09:10:27:218 MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  R$ 3.100,00

30/09/2020 09:06:15:535 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 18:14:12:068 F CARDOSO & CIA LTDA.  R$ 750,00
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Automática: acionamento por contato. Espessura ultra fina. Penetração consistente em

conformidade com a NR 32. Descarte seguro. Embalagens com 100 lancetas e 1 manual de

instrução. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/10/2020,

às 15:24:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:24:39 horas, no lote (2) - Lancetas para teste glicêmico capilar.

Automática: acionamento por contato. Espessura ultra fina. Penetração consistente em

conformidade com a NR 32. Descarte seguro. Embalagens com 100 lancetas e 1 manual de

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

foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação

conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante

poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua

intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 05/10/2020, às 15:56:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:56:46 horas, no lote (2) - Lancetas para teste glicêmico capilar.

Automática: acionamento por contato. Espessura ultra fina. Penetração consistente em

conformidade com a NR 32. Descarte seguro. Embalagens com 100 lancetas e 1 manual de

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

seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a

legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 05/10/2020, às 15:56:46 horas, no lote (2) - Lancetas para teste glicêmico capilar.

Automática: acionamento por contato. Espessura ultra fina. Penetração consistente em

conformidade com a NR 32. Descarte seguro. Embalagens com 100 lancetas e 1 manual de

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

empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor R$ 1.350,00.

 

    No dia 30/09/2020, às 09:29:26 horas, no lote (3) - Monitor digital de pressão arterial

automático braço. Método de medição: oscilométrico. Intervalo de medição: 30 a 280

MMHG. Frequência cardíaca: 40 a 200 BPM. Erro máximo: ± 3 MMHG para pressão / ± 5%

para pulsação. Inflagem: automática (bomba de ar). Desinflagem: automática (válvula de

controle de liberação de ar). Memória: 3 bancos de dados de 40 memórias cada. Dimensões

(comprimento x largura x altura): 135 x 105 x 53 mm. Peso: aproximadamente 212 g

(excluindo baterias). Circunferência de braço: 22 a 32 cm. Condições de operação: 10°c a

40°c (50°f a 104°f); umidade de 15% a 90%. Condições de armazenagem: - 20°c a 70°c (-

4°f a 158°f); umidade 90%. Fonte de alimentação: 4 baterias alcalinas aaa (1,5 v). Vida útil

da bateria: cerca de 300 medições. Desligamento automático: após 1 minuto sem uso.

Acessórios: manual de instruções e 4 pilhas alcalinas AAA. Garantia mínima de 1 ano. -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/10/2020, às

15:24:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:24:46 horas, no lote (3) - Monitor digital de pressão arterial

automático braço. Método de medição: oscilométrico. Intervalo de medição: 30 a 280

MMHG. Frequência cardíaca: 40 a 200 BPM. Erro máximo: ± 3 MMHG para pressão / ± 5%

para pulsação. Inflagem: automática (bomba de ar). Desinflagem: automática (válvula de

controle de liberação de ar). Memória: 3 bancos de dados de 40 memórias cada. Dimensões

(comprimento x largura x altura): 135 x 105 x 53 mm. Peso: aproximadamente 212 g

(excluindo baterias). Circunferência de braço: 22 a 32 cm. Condições de operação: 10°c a

40°c (50°f a 104°f); umidade de 15% a 90%. Condições de armazenagem: - 20°c a 70°c (-

4°f a 158°f); umidade 90%. Fonte de alimentação: 4 baterias alcalinas aaa (1,5 v). Vida útil

da bateria: cerca de 300 medições. Desligamento automático: após 1 minuto sem uso.

Acessórios: manual de instruções e 4 pilhas alcalinas AAA. Garantia mínima de 1 ano. -  a

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

A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e

anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

Conforme item 12.1.1. No dia 05/10/2020, às 15:56:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:56:57 horas, no lote (3) - Monitor digital de pressão arterial

automático braço. Método de medição: oscilométrico. Intervalo de medição: 30 a 280

MMHG. Frequência cardíaca: 40 a 200 BPM. Erro máximo: ± 3 MMHG para pressão / ± 5%

para pulsação. Inflagem: automática (bomba de ar). Desinflagem: automática (válvula de

controle de liberação de ar). Memória: 3 bancos de dados de 40 memórias cada. Dimensões

(comprimento x largura x altura): 135 x 105 x 53 mm. Peso: aproximadamente 212 g

(excluindo baterias). Circunferência de braço: 22 a 32 cm. Condições de operação: 10°c a

40°c (50°f a 104°f); umidade de 15% a 90%. Condições de armazenagem: - 20°c a 70°c (-

4°f a 158°f); umidade 90%. Fonte de alimentação: 4 baterias alcalinas aaa (1,5 v). Vida útil

da bateria: cerca de 300 medições. Desligamento automático: após 1 minuto sem uso.

Acessórios: manual de instruções e 4 pilhas alcalinas AAA. Garantia mínima de 1 ano. -  a

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

Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a legislação

pertinente. O processo irá ser encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 05/10/2020, às 15:56:57 horas, no lote (3) - Monitor digital de pressão arterial

automático braço. Método de medição: oscilométrico. Intervalo de medição: 30 a 280

MMHG. Frequência cardíaca: 40 a 200 BPM. Erro máximo: ± 3 MMHG para pressão / ± 5%
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para pulsação. Inflagem: automática (bomba de ar). Desinflagem: automática (válvula de

controle de liberação de ar). Memória: 3 bancos de dados de 40 memórias cada. Dimensões

(comprimento x largura x altura): 135 x 105 x 53 mm. Peso: aproximadamente 212 g

(excluindo baterias). Circunferência de braço: 22 a 32 cm. Condições de operação: 10°c a

40°c (50°f a 104°f); umidade de 15% a 90%. Condições de armazenagem: - 20°c a 70°c (-

4°f a 158°f); umidade 90%. Fonte de alimentação: 4 baterias alcalinas aaa (1,5 v). Vida útil

da bateria: cerca de 300 medições. Desligamento automático: após 1 minuto sem uso.

Acessórios: manual de instruções e 4 pilhas alcalinas AAA. Garantia mínima de 1 ano. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F

CARDOSO & CIA LTDA. com o valor R$ 420,00.

 

    No dia 30/09/2020, às 09:27:06 horas, no lote (4) - Monitor analógico de pressão arterial

com estetoscópio. Monitor: braçadeira em nylon com fecho de metal adulto. Certificado de

verificação inicial do Inmetro. Pera e manguito em borracha (látex). Aparelho de pressão

arterial possui mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em

tecido de nylon e fecho em metal. Pêra com válvula em metal reforçado. Garantia mínima de

1 ano. Estetoscópio: com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas

para conversão em diferentes formas de uso.

Medidas aproximadas: altura: 4 cm, largura: 16 cm, comprimento: 33 cm e peso: 500 g.

Conteúdo:

- par de olivas rosqueável dura;

- par de olivas rosqueável macia;

- par de olivas rosqueável silicone;

- 2 pares de membranas de plástico rígido;

- anel rosqueado de cobre cromado (infantil, adulto);

- base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil,

adulto);

- câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);

- tubo duplo de PV -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia

05/10/2020, às 15:24:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:24:56 horas, no lote (4) - Monitor analógico de pressão arterial

com estetoscópio. Monitor: braçadeira em nylon com fecho de metal adulto. Certificado de

verificação inicial do Inmetro. Pera e manguito em borracha (látex). Aparelho de pressão

arterial possui mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em

tecido de nylon e fecho em metal. Pêra com válvula em metal reforçado. Garantia mínima de

1 ano. Estetoscópio: com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas

para conversão em diferentes formas de uso.

Medidas aproximadas: altura: 4 cm, largura: 16 cm, comprimento: 33 cm e peso: 500 g.
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Conteúdo:

- par de olivas rosqueável dura;

- par de olivas rosqueável macia;

- par de olivas rosqueável silicone;

- 2 pares de membranas de plástico rígido;

- anel rosqueado de cobre cromado (infantil, adulto);

- base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil,

adulto);

- câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);

- tubo duplo de PV -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de

habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 05/10/2020, às 15:57:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:57:08 horas, no lote (4) - Monitor analógico de pressão arterial

com estetoscópio. Monitor: braçadeira em nylon com fecho de metal adulto. Certificado de

verificação inicial do Inmetro. Pera e manguito em borracha (látex). Aparelho de pressão

arterial possui mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em

tecido de nylon e fecho em metal. Pêra com válvula em metal reforçado. Garantia mínima de

1 ano. Estetoscópio: com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas

para conversão em diferentes formas de uso.

Medidas aproximadas: altura: 4 cm, largura: 16 cm, comprimento: 33 cm e peso: 500 g.

Conteúdo:

- par de olivas rosqueável dura;

- par de olivas rosqueável macia;

- par de olivas rosqueável silicone;

- 2 pares de membranas de plástico rígido;

- anel rosqueado de cobre cromado (infantil, adulto);

- base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil,

adulto);

- câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);

- tubo duplo de PV -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a

legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 05/10/2020, às 15:57:08 horas, no lote (4) - Monitor analógico de pressão arterial

com estetoscópio. Monitor: braçadeira em nylon com fecho de metal adulto. Certificado de

verificação inicial do Inmetro. Pera e manguito em borracha (látex). Aparelho de pressão
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arterial possui mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em

tecido de nylon e fecho em metal. Pêra com válvula em metal reforçado. Garantia mínima de

1 ano. Estetoscópio: com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas

para conversão em diferentes formas de uso.

Medidas aproximadas: altura: 4 cm, largura: 16 cm, comprimento: 33 cm e peso: 500 g.

Conteúdo:

- par de olivas rosqueável dura;

- par de olivas rosqueável macia;

- par de olivas rosqueável silicone;

- 2 pares de membranas de plástico rígido;

- anel rosqueado de cobre cromado (infantil, adulto);

- base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil,

adulto);

- câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);

- tubo duplo de PV -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor R$ 285,00.

 

    No lote (5) - Balança digital com estadiômetro portátil. Balança digital de análise corporal,

para pesagem e medição do percentual de gordura, massa muscular, massa óssea e água

corporal, capacidade 180 kg x divisão 100g. LCD extragrande, com backlight display

retroiluminado. Design ultra slim com apenas 1,8 cm de espessura. Sensível ao toque para

ligar, desligamento automático. Indicador de bateria fraca e sobrecarga. Unidades de

pesagem disponíveis: KG, LB e ST. Alimentação por 2 baterias de lítio (CR2032 / inclusas).

Plataforma em vidro temperado 6 MM na cor preta. Dimensões do produto 31x31x1,8 cm.

Dimensões da embalagem 34x34x4,4 CM. Modelo com selo de identificação do fabricante.

Acompanha manual do usuário. Estadiômetro portátil: medidor de estatura que foi

desenvolvido para ser transportado. É preciso, durável, leve e totalmente portátil, e permite

realizar medições de altura em qualquer local, desmonta facilmente em quatro partes e as

peças se encaixam perfeitamente na base leve. Base e peç - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 30/09/2020, às 09:13:38 horas, no lote (6) - Tiras reagentes para teste glicêmico

capilar, conforme anexo I do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/10/2020, às 08:40:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 08:40:45 horas, no lote (6) - Tiras reagentes para teste glicêmico

capilar, conforme anexo I do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMANDA CAMILA CORDEIRO DE
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JESUS - desclassificou o fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.

No dia 05/10/2020, às 15:25:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:25:06 horas, no lote (6) - Tiras reagentes para teste glicêmico

capilar, conforme anexo I do edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e

documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos,

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 05/10/2020,

às 15:57:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:57:23 horas, no lote (6) - Tiras reagentes para teste glicêmico

capilar, conforme anexo I do edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi

atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 05/10/2020, às 15:57:23 horas, no lote (6) - Tiras reagentes para teste glicêmico

capilar, conforme anexo I do edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor R$ 700,00.

 

    No dia 30/09/2020, às 09:36:33 horas, no lote (7) - Monitor de glicose digital fácil

manuseio. Amplo visor para facilitar a leitura. Precisão e conforto com uma pequena gota de

sangue. Monitor baseado em plataforma amperométrica portátil, para uso hospitalar e

domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 MG/DL; volume da amostra de 1

microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Com memória de 300

resultados com data e hora. Comporta serial para conectividade e transferência de dados.

Com sistema de codificação através de chip. Fornecimento de cálculo da média de 7, 14 e

30 dias. Com bateria. Garantia de 5 anos. Com estojo e manual. Registro na ANVISA.

Compatível com tiras de teste da marca On Call Plus. -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/10/2020, às 15:25:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:25:14 horas, no lote (7) - Monitor de glicose digital fácil

manuseio. Amplo visor para facilitar a leitura. Precisão e conforto com uma pequena gota de

sangue. Monitor baseado em plataforma amperométrica portátil, para uso hospitalar e

domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 MG/DL; volume da amostra de 1

microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Com memória de 300

resultados com data e hora. Comporta serial para conectividade e transferência de dados.
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Com sistema de codificação através de chip. Fornecimento de cálculo da média de 7, 14 e

30 dias. Com bateria. Garantia de 5 anos. Com estojo e manual. Registro na ANVISA.

Compatível com tiras de teste da marca On Call Plus. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta

ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia

05/10/2020, às 15:57:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:57:46 horas, no lote (7) - Monitor de glicose digital fácil

manuseio. Amplo visor para facilitar a leitura. Precisão e conforto com uma pequena gota de

sangue. Monitor baseado em plataforma amperométrica portátil, para uso hospitalar e

domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 MG/DL; volume da amostra de 1

microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Com memória de 300

resultados com data e hora. Comporta serial para conectividade e transferência de dados.

Com sistema de codificação através de chip. Fornecimento de cálculo da média de 7, 14 e

30 dias. Com bateria. Garantia de 5 anos. Com estojo e manual. Registro na ANVISA.

Compatível com tiras de teste da marca On Call Plus. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser

encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 05/10/2020, às 15:57:46 horas, no lote (7) - Monitor de glicose digital fácil

manuseio. Amplo visor para facilitar a leitura. Precisão e conforto com uma pequena gota de

sangue. Monitor baseado em plataforma amperométrica portátil, para uso hospitalar e

domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 MG/DL; volume da amostra de 1

microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Com memória de 300

resultados com data e hora. Comporta serial para conectividade e transferência de dados.

Com sistema de codificação através de chip. Fornecimento de cálculo da média de 7, 14 e

30 dias. Com bateria. Garantia de 5 anos. Com estojo e manual. Registro na ANVISA.

Compatível com tiras de teste da marca On Call Plus. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor

R$ 1.040,00.

 

    No dia 30/09/2020, às 09:28:19 horas, no lote (8) - Oxímetro de dedo. Medição de valores

confiáveis de sp02 e frequência cardíaca. Indicador de pulso. Botão único de ligação. Visor

de fácil visualização. Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso

contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de pilhas. Dispositivo desliga

automaticamente após 8 segundos sem atividade. Com cordão para o pescoço. Peso

aproximado: 37g (excluindo pilhas). Tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 35mm. Faixa de
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medição saturação: 35% - 100%. Precisão da sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%. Faixa

de medição pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm. Atualização

de dados: menos de 2 segundos - média: 4 para sp02; 8 para pulsação. Parâmetros: spo2 e

pulso com barra gráfica e indicador de carga baixa. Garantia de 1 ano. -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/10/2020, às 15:25:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:25:28 horas, no lote (8) - Oxímetro de dedo. Medição de valores

confiáveis de sp02 e frequência cardíaca. Indicador de pulso. Botão único de ligação. Visor

de fácil visualização. Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso

contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de pilhas. Dispositivo desliga

automaticamente após 8 segundos sem atividade. Com cordão para o pescoço. Peso

aproximado: 37g (excluindo pilhas). Tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 35mm. Faixa de

medição saturação: 35% - 100%. Precisão da sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%. Faixa

de medição pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm. Atualização

de dados: menos de 2 segundos - média: 4 para sp02; 8 para pulsação. Parâmetros: spo2 e

pulso com barra gráfica e indicador de carga baixa. Garantia de 1 ano. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante

apresentou proposta ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está

aberto prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item

12.1.1. No dia 05/10/2020, às 15:57:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:57:59 horas, no lote (8) - Oxímetro de dedo. Medição de valores

confiáveis de sp02 e frequência cardíaca. Indicador de pulso. Botão único de ligação. Visor

de fácil visualização. Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso

contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de pilhas. Dispositivo desliga

automaticamente após 8 segundos sem atividade. Com cordão para o pescoço. Peso

aproximado: 37g (excluindo pilhas). Tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 35mm. Faixa de

medição saturação: 35% - 100%. Precisão da sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%. Faixa

de medição pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm. Atualização

de dados: menos de 2 segundos - média: 4 para sp02; 8 para pulsação. Parâmetros: spo2 e

pulso com barra gráfica e indicador de carga baixa. Garantia de 1 ano. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a

tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo

irá ser encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 05/10/2020, às 15:57:59 horas, no lote (8) - Oxímetro de dedo. Medição de valores

confiáveis de sp02 e frequência cardíaca. Indicador de pulso. Botão único de ligação. Visor
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de fácil visualização. Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso

contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de pilhas. Dispositivo desliga

automaticamente após 8 segundos sem atividade. Com cordão para o pescoço. Peso

aproximado: 37g (excluindo pilhas). Tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 35mm. Faixa de

medição saturação: 35% - 100%. Precisão da sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%. Faixa

de medição pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm. Atualização

de dados: menos de 2 segundos - média: 4 para sp02; 8 para pulsação. Parâmetros: spo2 e

pulso com barra gráfica e indicador de carga baixa. Garantia de 1 ano. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED 7 PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA - EPP com o valor R$ 3.099,60.

 

    No dia 30/09/2020, às 09:29:47 horas, no lote (9) - Álcool em gel para higiene das mãos

(anti-séptico)

Frascos com 25 g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia

05/10/2020, às 15:25:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:25:35 horas, no lote (9) - Álcool em gel para higiene das mãos

(anti-séptico)

Frascos com 25 g -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de

habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 05/10/2020, às 15:58:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2020, às 15:58:17 horas, no lote (9) - Álcool em gel para higiene das mãos

(anti-séptico)

Frascos com 25 g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a

legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 05/10/2020, às 15:58:17 horas, no lote (9) - Álcool em gel para higiene das mãos

(anti-séptico)

Frascos com 25 g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa F CARDOSO & CIA LTDA. com o valor R$ 750,00.

 

    No dia 05/10/2020, às 08:40:45 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - COMERCIO E REPRESENTACOES

PRADO LTDA, no lote (6) - Tiras reagentes para teste glicêmico capilar, conforme anexo I
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do edital. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificada, pois, cotou produto que

não é compatível com a marca ACC-CHECK PERFORMA, conforme solicitado no anexo I

do 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.

 

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS

Pregoeiro da disputa

 

BRUNO ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO

Autoridade Competente

 

ALDERLAN SOARES DE LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.049.432/0001-00 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

04.949.905/0001-63 F CARDOSO & CIA LTDA.

08.140.941/0001-32 MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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