PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Expediente despachado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2018
PROTOCOLO Nº 13069/2018
RC Nº 744/2018 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Em face dos elementos constantes no presente protocolado administrativo e ao disposto no artigo 43, VI da Lei de
Licitações e Contratos, HOMOLOGO e ADJUDICO o Pregão Eletrônico nº 107/2018 referente ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.
CNPJ: 59.231.530/0001-93
Razão Social:
KOLPLAST C I S.A.
Item:
Qtde:
Unid:
1ª
1

5

4

15

pç

pç

Descrição:

Valor Unitário:

Aparelho colposcópio, com as seguintes característica técnicas: de no mínimo 05 R$ 13.400,00
aumentos; objetiva foco (distância de trabalho) 300 mm; com estativa reta portátil
de chão com rodízios para proporcionar maior sustentação e segurança ao
equipamento; -manipulo para movimentação do equipamento; filtro verde
removível;-binóculo reto curto f=160 mm; focalização ajustável através macro
regulagem realizada com a movimentação da estativa e da micro regulagem de
distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira;
oculares grande angular 12,5x ajustáveis, dioptrias: -5d até +5d com trava;
distancia interpupilar regulável; divisor de luz e adaptador para câmara de vídeo
incorporado; fonte de luz fria: lâmpada halogênio – 15 v / 150 w e transmissão da
luz através de cabo de fibra óptica, com ajuste de luminosidade da luz, fusível de
segurança e cabo elétrico e lâmpada sobressalente; altura mínima aproximada de
95 cm e altura máxima aproximada de 112 cm; deve ter capacidade para ligar o
equipamento em 110 ou 220 v; deve ter capa plástica; manual do equipamento
em português; Registro MS.
Foco ginecológico, com as seguintes característica técnicas: foco refletor
R$ 354,00
ambulatorial; foco de luz auxiliar para exames ginecológicos; com haste superior
flexível e cromada; pedestal com haste inferior pintada; altura variável entre 100 a
150 cm aproximadamente; pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência; base do
pedestal com rodízios para proporcionar maior sustentação e segurança ao
equipamento; alimentação elétrica automática de 110 a 220 v. 50/60 hz; lâmpada
de led (luz fria e branca); intensidade luminosa de 8.000 lux à 50 cm do campo
observado.

CNPJ: 95.433.397/0001-11
Razão Social:
Item:
1ª
2

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA
Qtde:
Unid:
Descrição:
15
pç Detector fetal, com as seguintes característica técnicas: detector ultrassônico de
batimentos cardíacos composto de equipamento para localização de feto,
transdutores, cabos e conectores; equipamento destinado para diagnóstico de
gravidez múltipla, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da
10ª semana de gestação e avaliação do batimento cárdio-fetal durante o trabalho
de parto e o bem estar do feto no pré-parto;modelo de mesa; display digital para
indicação da frequência cardíaca fetal em bpm, com controles de volume e
tonalidade p/ filtragem de ruídos indesejáveis; faixa mínima para detecção
cardíaca fetal: 60 a 190 bpm; alto-falante embutido; saída para transdutor e fone
de ouvido;com suporte para alojar o transdutor acústico; monitoramento de
frequência cardíaca fetal; transdutor com cabo de no mínimo 01 (um) metro com
frequência compatível ao equipamento; fone de ouvido para ausculta individual;
tensão de alimentação: 127/220 v ac ou sistema bivolt automático de tensão,
50/60hz; tipo de cabo de rede: deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002;
fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao
funcionamento solicitado; sistema digital.

Protocolado Administrativo nº 13.069/2018

Valor Unitário:
R$ 575,00
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CNPJ: 18.258.209/0001-15
Razão Social:
1ª

Item:
3

CIRUGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA
Qtde:
10

Unid:
Descrição:
pç Eletro cautério, com as seguintes característica técnicas: bisturi eletrônico
microprocessado; aplicação básica; equipamento médico destinado ao corte e
coagulação de tecidos em procedimentos ginecológicos ambulatoriais; funções
mínimas: corte puro, blend, coagulação; ativação por comando manual e ou pedal;
acionamento do corte ou da coagulação através da caneta ou do pedal;potência
de saída de no mínimo 100 watts, controlada com precisão 0,1%; ajuste de
potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal; display digital
de grande visibilidade que indica o nível de potência real de saída em todos os
modos de operação; sistema de monitoração de circuito da placa de retorno (placa
paciente) que bloqueia o funcionamento do equipamento na ocorrência de alguma
falha na continuidade do fio e/ou conexão placa-cabo com sinalização audiovisual,
também bloqueando o funcionamento do equipamento em caso de descolamento
da placa; painel blindado à prova d’água que impede a entrada de líquidos e
facilita a desinfecção; seleção automática de voltagem; controle visual e sonoro de
ativação, aparelho ativado; pedal ativador com sistema isolador, contra choques
ou curtos circuitos. possuir 01 caneta porta-eletrodo (adaptador de eletrodo), 01
pedal, placa isolada eletricamente (flutuante), 01 cabo conexão reforçado;
fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao
funcionamento solicitado; manual de instruções em português e garantia mínima
de um (01) ano.

Valor Unitário:
R$ 3.527,49

CNPJ: 26.726.146/0001-02
Razão Social:
1ª

Item:
6

AMX COMERCIO E REPRESENTAÇOES - EIRELI
Qtde:
15

Unid:
Descrição:
pç Mocho com encosto, com as seguintes característica técnicas: banco giratório a
gás com encosto; assento e encosto com espuma injetada de alta densidade,
revestimento em material lavável, resistente à utilização diária e aos meios
químicos de desinfecção; base giratória em nylon com 05 pés com rodízios
giratórios; ajuste de altura através de alavanca com sistema a gás; altura regulável
aproximada entre 0,50 e 0,60cm.

Valor Unitário:
R$ 387,38

Revogo o item 5.
Autorizo a despesa para a emissão de Ordem de Serviço às detentoras das atas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
observando-se o descrito nos cadernos que compuseram a licitação e a respectiva Ata de Registro de Preços.

Paulínia, 19 de outubro de 2018

DIXON RONAN CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
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