
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA - FACULDADE DE DIREITO DE

FRANCA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA / Nº Processo: 007/2021)

 

     às 14:05:41 horas do dia 28/04/2021 no endereço AV MAJOR NICACIO 2377, bairro

SAO JOSE, da cidade de FRANCA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOSE

DONIZETE FERREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 007/2021 -

2021/007/2021 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS-

HOSPITALARES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador de emergência para

transporte, microprocessado, portátil, destinado ao transporte de pacientes adultos,

pediátricos, para uso em ambulância e transporte intrahospitalar. Ventilação invasiva e não

invasiva com compensação de fugas.

Lote (2) - CARDIOVERSOR MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a

220 Volts e obrigatoriamente na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);

Onda Bifásica. Monitoração de ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual

(assíncrono), Desfibrilação Automática Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo.

Equipamento deverá possuir certificação de graus de proteção providos por invólucros IP44,

ou superior conforme ABNT NBR IEC 60529.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/04/2021 10:18:25:619 BH LABORATORIOS LTDA EPP  R$ 48.000,00

28/04/2021 09:58:44:438 CIRURGICA AVILA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALR  R$ 36.800,00

28/04/2021 09:59:12:475 RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA - EPP  R$ 37.000,00

28/04/2021 09:59:36:602 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 37.240,00

27/04/2021 11:18:54:255 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.  R$ 43.350,00

28/04/2021 09:59:57:913 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI  R$ 37.244,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/04/2021 11:52:57:391 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 32.000,00

28/04/2021 11:17:06:140 BH LABORATORIOS LTDA EPP  R$ 28.000,00

28/04/2021 11:16:22:643 NIHON KOHDEN BRASIL IMP EXP E COMERCIO DE
EQUIP ME  R$ 23.575,00

28/04/2021 11:14:51:513 RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA - EPP  R$ 23.500,00
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Lote (3) -  APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO

TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo 220.000

canais digitais de processamento contendo Sistema digital de alta resolução para oferecer

qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler,

Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas

programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução

de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com aumento de 20% o campo de visão

em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os

transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador de emergência para

transporte, microprocessado, portátil, destinado ao transporte de pacientes adultos,

pediátricos, para uso em ambulância e transporte intrahospitalar. Ventilação invasiva e não

invasiva com compensação de fugas.

Lote (2) - CARDIOVERSOR MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a

220 Volts e obrigatoriamente na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);

Onda Bifásica. Monitoração de ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual

(assíncrono), Desfibrilação Automática Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo.

Equipamento deverá possuir certificação de graus de proteção providos por invólucros IP44,

ou superior conforme ABNT NBR IEC 60529.

27/04/2021 08:58:53:625 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA  R$ 28.267,70

28/04/2021 11:15:34:679 NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD
HOSPITA  R$ 23.575,00

28/04/2021 11:15:12:464 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI  R$ 23.575,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/04/2021 12:11:58:288 BH LABORATORIOS LTDA EPP  R$ 258.000,00

28/04/2021 12:11:26:570 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.  R$ 145.000,00

28/04/2021 08:01:21:093 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
PARA E  R$ 98.000,00

27/04/2021 18:24:08:974 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 119.600,00

27/04/2021 14:32:47:192 MINDRAY DO BRASIL - COM. E DISTR. EQUIPAMENTOS
MED  R$ 119.500,00

28/04/2021 12:10:53:091 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA  R$ 119.616,00

28/04/2021 12:11:10:767 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI  R$ 119.616,67

Data-Hora Fornecedor Lance

27/04/2021 11:18:54:255 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.  R$ 43.350,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (3) -  APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO

TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo 220.000

canais digitais de processamento contendo Sistema digital de alta resolução para oferecer

qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler,

Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas

programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução

de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com aumento de 20% o campo de visão

em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os

transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido.

 

    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 28/04/2021, às 14:45:21 horas, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE - Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil,

destinado ao transporte de pacientes adultos, pediátricos, para uso em ambulância e

transporte intrahospitalar. Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 03/05/2021, às

09:04:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2021, às 09:04:30 horas, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE - Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil,

destinado ao transporte de pacientes adultos, pediátricos, para uso em ambulância e

transporte intrahospitalar. Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas. -

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

seguinte: ESTANDO A DOCUMENTAÇÃO CONFORME EDITAL E EQUIPAMENTO

CONFORME TERMO TERMO DE REFERÊNCIA, O PREGOEIRO DECLARA

VENCEDORA A EMPRESA MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A. No dia 14/05/2021,

28/04/2021 14:21:50:901 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 28.000,00

27/04/2021 08:58:53:625 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA  R$ 28.267,70

Data-Hora Fornecedor Lance

28/04/2021 14:24:16:305 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
PARA E  R$ 87.500,00

28/04/2021 14:25:17:745 MINDRAY DO BRASIL - COM. E DISTR. EQUIPAMENTOS
MED  R$ 92.150,00

28/04/2021 14:23:56:264 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME  R$ 92.200,00
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às 16:56:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 16:56:06 horas, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE - Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil,

destinado ao transporte de pacientes adultos, pediátricos, para uso em ambulância e

transporte intrahospitalar. Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas. -

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

DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSOS ADJUDICO O ITEM DO EDITAL.

 

    No dia 14/05/2021, às 16:56:06 horas, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE - Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil,

destinado ao transporte de pacientes adultos, pediátricos, para uso em ambulância e

transporte intrahospitalar. Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas. -

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

MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A. com o valor R$ 41.000,00.

 

    No dia 28/04/2021, às 14:45:16 horas, no lote (2) - CARDIOVERSOR

MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente

na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de

ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática

Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de

graus de proteção providos por invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC

60529. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 29/04/2021,

às 14:10:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/04/2021, às 14:10:01 horas, no lote (2) - CARDIOVERSOR

MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente

na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de

ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática

Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de

graus de proteção providos por invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC

60529. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JOSE DONIZETE FERREIRA - desclassificou o fornecedor:

INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 03/05/2021, às 09:05:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2021, às 09:05:39 horas, no lote (2) - CARDIOVERSOR

MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente

na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de
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ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática

Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de

graus de proteção providos por invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC

60529. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: ESTANDO A DOCUMENTAÇÃO CONFORME EDITAL E EQUIPAMENTO

CONFORME TERMO TERMO DE REFERÊNCIA, O PREGOEIRO DECLARA

VENCEDORA A EMPRESA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. No dia 14/05/2021, às

17:03:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 17:03:27 horas, no lote (2) - CARDIOVERSOR

MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente

na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de

ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática

Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de

graus de proteção providos por invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC

60529. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: DADO O NÃO PROVIMENTO AO RECURSO, ADJUDICO O ITEM DA

LICITAÇÃO.

 

    No dia 14/05/2021, às 17:03:27 horas, no lote (2) - CARDIOVERSOR

MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente

na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de

ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática

Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de

graus de proteção providos por invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC

60529. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA com o valor R$ 28.267,70.

 

    No dia 28/04/2021, às 14:45:26 horas, no lote (3) - APARELHO DE ULTRASSOM

DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre

rodízios com no mínimo 220.000 canais digitais de processamento contendo Sistema digital

de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power

Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D.

Console ergonômico com teclas programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes

compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com

aumento de 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica:

função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 03/05/2021, às

09:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/05/2021, às 09:06:26 horas, no lote (3) - APARELHO DE ULTRASSOM

DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre

rodízios com no mínimo 220.000 canais digitais de processamento contendo Sistema digital

de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power

Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D.

Console ergonômico com teclas programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes

compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com

aumento de 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica:

função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. -

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

seguinte: ESTANDO A DOCUMENTAÇÃO CONFORME EDITAL E EQUIPAMENTO

CONFORME TERMO TERMO DE REFERÊNCIA, O PREGOEIRO DECLARA

VENCEDORA A EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS. No

dia 14/05/2021, às 17:07:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 17:07:23 horas, no lote (3) - APARELHO DE ULTRASSOM

DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre

rodízios com no mínimo 220.000 canais digitais de processamento contendo Sistema digital

de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power

Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D.

Console ergonômico com teclas programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes

compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com

aumento de 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica:

função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. -

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

DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSOS, ADJUDICO O OBJETO DO CERTAME.

 

    No dia 14/05/2021, às 17:07:23 horas, no lote (3) - APARELHO DE ULTRASSOM

DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre

rodízios com no mínimo 220.000 canais digitais de processamento contendo Sistema digital

de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power

Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D.

Console ergonômico com teclas programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes

compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com

aumento de 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica:

função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. -

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

HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E com o valor R$ 87.500,00.
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    No dia 28/04/2021, às 09:58:44 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CIRURGICA AVILA COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS HOSPITALR, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE

- Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil, destinado ao

transporte de pacientes adultos, pediátricos, para uso em ambulância e transporte

intrahospitalar. Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas. O motivo da

desclassificação foi: O equipamento proposto não atende nos seguintes itens: Sistemas de

controle: volume corrente. O edital solicita de 50 a 2000 ml e o produto ofertado consegue

atender de 600 a 1500 ml. Isso impossibilita o uso do equipamento em pacientes pediátricos

e neonatos. Ainda no mesmo item a porcentagem de oxigênio ajustável requerida no edital é

de 40 a 100 %; o equipamento ofertado  oferece ajuste de FIO2 de 50% a 100%; ainda os

itens tempo inspiratório e pressão de suporte não foram especificados ou não estão

disponíveis para consulta.

 

    No dia 28/04/2021, às 09:59:12 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - RIBERCARE SOLUCAO

HOSPITALAR LTDA - EPP, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE -

Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil, destinado ao transporte

de pacientes adultos, pediátricos, para uso em ambulância e transporte intrahospitalar.

Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas. O motivo da

desclassificação foi: O equipamento proposto não atende nos seguintes itens: Sistemas de

controle: volume corrente. O edital solicita de 50 a 2000 ml e o produto ofertado consegue

atender de 600 a 1500 ml. Isso impossibilita o uso do equipamento em pacientes pediátricos

e neonatos. Ainda no mesmo item a porcentagem de oxigênio ajustável requerida no edital é

de 40 a 100 %; o equipamento ofertado oferece ajuste de FIO2 de 50% a 100%; ainda os

itens tempo inspiratório e pressão de suporte não foram especificados ou não estão

disponíveis para consulta. Além disso, o edital solicita frequência respiratória de 2 a 60 rpm

e o produto ofertado oferta de 1 a 30 rpm.

 

    No dia 28/04/2021, às 09:59:36 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SC MEDICAL COMERCIO E

SERVICO EIRELI - ME, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE -

Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil, destinado ao transporte

de pacientes adultos, pediátricos, para uso em ambulância e transporte intrahospitalar.

Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas. O motivo da

desclassificação foi: O equipamento proposto não atende nos seguintes itens: Sistemas de

controle: volume corrente. O edital solicita porcentagem de O2 ajustável de 40 a 100%. O

manual do aparelho ofertado, consultado pelo site oficial da ANVISA, registro RMS

80117580915, consta de 45 a 100%. O edital solicita bateria recarregável com autonomia de

no mínimo 4 horas. No manual consta 2 a 4 horas.
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    No dia 28/04/2021, às 09:59:57 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, no lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE

TRANSPORTE - Ventilador de emergência para transporte, microprocessado, portátil,

destinado ao transporte de pacientes adultos, pediátricos, para uso em ambulância e

transporte intrahospitalar. Ventilação invasiva e não invasiva com compensação de fugas. O

motivo da desclassificação foi: O equipamento proposto não atende nos seguintes itens:

Sistemas de controle: volume corrente. O edital solicita de 50 a 2000 ml e o produto ofertado

consegue atender de 600 a 1500 ml. Isso impossibilita o uso do equipamento em pacientes

pediátricos e neonatos. Ainda no mesmo item a porcentagem de oxigênio ajustável

requerida no edital é de 40 a 100 %; o equipamento ofertado  oferece ajuste de FIO2 de

50% a 100%; ainda os itens tempo inspiratório e pressão de suporte não foram

especificados ou não estão disponíveis para consulta.

 

    No dia 28/04/2021, às 10:18:25 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no

lote (1) - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador de emergência para

transporte, microprocessado, portátil, destinado ao transporte de pacientes adultos,

pediátricos, para uso em ambulância e transporte intrahospitalar. Ventilação invasiva e não

invasiva com compensação de fugas. O motivo da desclassificação foi: O equipamento

proposto não atende nos seguintes itens: tempo inspiratório do edital pede-se 0,25 a 5

segundos e o aparelho ofertado é de 0,3 a 2,4 segundos. Os itens de pausa inspiratória e

pressão de suporte não foram encontrados no manual no site oficial da ANVISA.

 

    No dia 28/04/2021, às 11:14:51 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - RIBERCARE SOLUCAO

HOSPITALAR LTDA - EPP, no lote (2) - CARDIOVERSOR MONITOR/DESFIBRILADOR -

Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente na frequência da rede elétrica

de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de ECG, Cardioversão (síncrono),

Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática Externa (DEA) e Marcapasso

Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de graus de proteção providos por

invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC 60529. O motivo da desclassificação

foi: O equipamento proposto não atende nos seguintes itens: na sensibilidade ou ganho de

ECG, o edital pede até 4x e o equipamento ofertado oferece até 2x; no manual do

equipamento, a bateria é um item opcional e não está descrita na proposta.

 

    No dia 28/04/2021, às 11:15:12 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE

P R O D U T O S  H O S P I T A L A R E S  E I R E L I ,  n o  l o t e  ( 2 )  -  C A R D I O V E R S O R

17/05/2021 Página 8 de 12



MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente

na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de

ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática

Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de

graus de proteção providos por invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC

60529. O motivo da desclassificação foi: O tempo de duração da bateria requerido no edital

é de 4 horas e o manual do equipamento ofertado é de 3 horas.

 

    No dia 28/04/2021, às 11:15:34 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - NORDESTE MEDICAL REPRESENT

IMP EXP DE PROD HOSPITA, no lote (2) - CARDIOVERSOR MONITOR/DESFIBRILADOR

- Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente na frequência da rede elétrica

de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de ECG, Cardioversão (síncrono),

Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática Externa (DEA) e Marcapasso

Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de graus de proteção providos por

invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC 60529. O motivo da desclassificação

foi: Fornecedor desclassificado por não indicar marca e modelo, conforme item 6.1.2 do

edital e nenhum tipo de identificação do equipamento ofertado, nem mesmo número de

registro na ANVISA.

 

    No dia 28/04/2021, às 11:16:22 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - NIHON KOHDEN BRASIL IMP EXP

E COMERCIO DE EQUIP ME, no lote (2) - CARDIOVERSOR MONITOR/DESFIBRILADOR

- Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente na frequência da rede elétrica

de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de ECG, Cardioversão (síncrono),

Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática Externa (DEA) e Marcapasso

Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de graus de proteção providos por

invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC 60529. O motivo da desclassificação

foi: Desclassificado porque em consulta ao RMS 80914690011 pode-se observar que

existem 4 modelos sob esse mesmo registro sendo eles TEC-5601 TEC-5611 TEC-5621 e

TEC 5631 e não foi definido na proposta qual modelo ofertado.

 

    No dia 28/04/2021, às 11:17:06 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no

lote (2) - CARDIOVERSOR MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a

220 Volts e obrigatoriamente na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);

Onda Bifásica. Monitoração de ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual

(assíncrono), Desfibrilação Automática Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo.

Equipamento deverá possuir certificação de graus de proteção providos por invólucros IP44,

ou superior conforme ABNT NBR IEC 60529. O motivo da desclassificação foi:
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Desclassificado porque  Edital pede que o módulo DEA deverá ajustar automaticamente à

energia do choque entregue ao paciente de acordo com a impedância medida no tórax; no

manual do fabricante é utilizado outo método (algoritmo do próprio fabricante que não como

ser aferido).

 

    No dia 28/04/2021, às 12:10:53 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - IMEX MEDICAL COMERCIO E

LOCACAO LTDA, no lote (3) - APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM

APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre rodízios com no

mínimo 220.000 canais digitais de processamento contendo Sistema digital de alta

resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler,

Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console

ergonômico com teclas programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes compostos e

Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com aumento de

20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com

aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. O motivo da

desclassificação foi: Fornecedor desclassificado porque o registro de nº 8165630006 não foi

encontrado no site oficial da ANVISA e no site do fabricante foi consultado o manual e não

foi possível verificar as especificações do equipamento.

 

    No dia 28/04/2021, às 12:11:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, no lote (3) - APARELHO DE ULTRASSOM

DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre

rodízios com no mínimo 220.000 canais digitais de processamento contendo Sistema digital

de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power

Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D.

Console ergonômico com teclas programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes

compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com

aumento de 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica:

função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. O

motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado por não indicar marca e modelo,

conforme item 6.1.2 do edital e nenhum tipo de identificação do equipamento ofertado, nem

mesmo número de registro na ANVISA.  A proposta está identificando o fornecedor, em

desacordo com  item 4.1.14 do edital.

 

    No dia 28/04/2021, às 12:11:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS

LTDA., no lote (3) - APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO

TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo 220.000
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canais digitais de processamento contendo Sistema digital de alta resolução para oferecer

qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler,

Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas

programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução

de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com aumento de 20% o campo de visão

em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os

transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. O motivo da desclassificação foi:

Fornecedor desclassificado  porque  edital solicita no mínimo 220.000 canais digitais; o

equipamento ofertado possui 153.256 canais, além de o edital solicitar um transdutor linear

com frequênciade 4 a 13 MHz e o equipamento ofertado tem a frequência de 3 a 12 MHz.

 

    No dia 28/04/2021, às 12:11:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no

lote (3)  -  APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO

TRANSESOFÁGICA - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo 220.000

canais digitais de processamento contendo Sistema digital de alta resolução para oferecer

qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler,

Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas

programáveis e ajuste de altura. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução

de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal com aumento de 20% o campo de visão

em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os

transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. O motivo da desclassificação foi: A

marca do equipamento indicada é Medpej e o modelo é o CBITE; este não foi encontrado no

site da fabricante, sendo que no site constam Sonobook 9 e o US8050MP.

 

    No dia 29/04/2021, às 14:10:01 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE DONIZETE

FERREIRA - desclassificou o fornecedor - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO

HOSPITALAR LTDA, no lote (2) - CARDIOVERSOR MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar

em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente na frequência da rede elétrica de 60 Hz

(sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de ECG, Cardioversão (síncrono),

Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática Externa (DEA) e Marcapasso

Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de graus de proteção providos por

invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC 60529. O motivo da desclassificação

foi: Em relação a memória interna do equipamento na pg. 219 do equipamento lê-se ECG:

gravação de 02 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. O edital pede:

Memória interna não volátil, capaz de armazenar no mínimo 04 horas de eventos (com data

e hora) e traçado de ECG; Na página 229 podemos verificar que a Sensibilidade/Ganho: do

aparelho é de 5, 10, 15, 20, 30 e 40mm/mV e o edital pede ECG 0,25; 0,5; 1; 2; 4; Dessa

forma o aparelho não compreende a faixa menor de 0,25.
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    No dia 14/05/2021, às 17:01:04 horas, no lote (2) - CARDIOVERSOR

MONITOR/DESFIBRILADOR - Operar em rede elétrica 110 a 220 Volts e obrigatoriamente

na frequência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz);  Onda Bifásica. Monitoração de

ECG, Cardioversão (síncrono), Desfibrilação manual (assíncrono), Desfibrilação Automática

Externa (DEA) e Marcapasso Transcutâneo. Equipamento deverá possuir certificação de

graus de proteção providos por invólucros IP44, ou superior conforme ABNT NBR IEC

60529.. Considerando o exarado em manifestação jurídica, decido pela improcedência do

recurso administrativo, dada a necessária vinculação ao Edital e os requisitos estabelecidos

nas regras editalícias que deverão ser cumpridos, ADJUDICO O ITEM. 

 

    No dia 14/05/2021, às 17:09:39 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE

SERGIO SARAIVA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

JOSE DONIZETE FERREIRA

Pregoeiro da disputa

 

JOSE SERGIO SARAIVA

Autoridade Competente

 

RAFAEL DE BARROS PUSTRELO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.405.384/0001-49 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA EPP

56.885.940/0001-60 CIRURGICA AVILA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALR

00.029.372/0002-21 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E

12.255.403/0001-60 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA

90.909.631/0001-10 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

01.298.443/0002-54 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.

09.058.456/0001-87 MINDRAY DO BRASIL - COM. E DISTR. EQUIPAMENTOS MED

14.365.637/0001-96 NIHON KOHDEN BRASIL IMP EXP E COMERCIO DE EQUIP ME

20.782.880/0001-02 NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA

58.295.213/0021-11 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

14.714.518/0001-00 RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA - EPP

12.246.862/0001-88 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME
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