
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 11.840.546/0001-7788501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  44/2018 - PR 68/201868/201805/10/2018Folha:  1/5
       O(a)  Prefeito Municipal,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)1 Caixa instrumental de inox.Características: Com tampa, dimensões aprox. (variação 10%)28x14x06cm. Autoclavável. Em conformidade com o INMETRO ecom as recomendações contidas nas normas da ABNT no quecouber. - Marca: FAVA UND 30,00  0,0000 193,00    5.790,002 Caixa instrumental inóx, 18x8x5cm, perfurada.Características: Garantia de fábrica. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: FAVA UND 20,00  0,0000 48,90    978,003 Cuba redonda em inox de 500ml.Características: Uso hospitalar. Em conformidade com o INMETROe com as recomendações contidas nas normas da ABNT no quecouber. - Marca: FAVA UND 40,00  0,0000 28,50    1.140,004 Cuba redonda em inox de  700ml.Características: Uso hospitalar. Em conformidade com o INMETROe com as recomendações contidas nas normas da ABNT no quecouber. - Marca: FAMI/1000ML UND 50,00  0,0000 44,00    2.200,005 Cuba Rim em Inox 26x12cm.Apresentação: Tamanho de 26x12cm.Características: Em Inox, autoclavável, alta resistência, comdurabilidade e facilidade na hora de limpar. Garantia contra defeitosde Fabricação.  Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: FAVA/MILLENIUM UND 106,00  0,0000 35,00    3.710,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

68/201844/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL22/10/2018Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Enfermagem e outros Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento(UPA) da Secretaria Municipal de Saúde.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)6 Esfigmomanômetro adulto - Aparelho de Pressão ArterialCaracterísticas: De alta precisão, composto de manômetroaneróide, tipo relógio, mostrador graduado em mmHg com escalade 0 a 300 mm/hg; braçadeira em Nylon, fecho de velcro,resistente, flexível, que se molde facilmente ao braço, perainsulfladora de Borracha vulcanizada com sistema de retorno emmetal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; válvula de metalaltamente resistente com regulagem de saída de ar sensível,manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas,de alta durabilidade. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: PREMIUM/

UN 37,00  0,0000 69,50    2.571,50
7 Esfigmomanômetro adulto grande/obeso- Aparelho de PressãoArterial.Características: Com diâmetro de 34cm até 52cm manual, de altaprecisão, composto de manômetro aneróide, tipo relógio, mostradorgraduado em mmHg com escala de 0 a 300 mm/hg; braçadeira emNylon, fecho de velcro, resistente, flexível, que se molde facilmenteao braço,pera insulfladora de Borracha vulcanizada com sistema deretorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade;válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída dear sensível.  manguito de borracha vulcanizada com duas saídas,sem emendas, de alta durabilidade.  Acondicionado em bolsaapropriada, embalagem individual. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: PREMIUM

UN 4,00  0,0000 68,45    273,80
8 Esfigmomanômetro Infantil - Aparelho de Pressão ArterialCaracterísticas: De alta precisão, composto de manômetroaneróide, tipo relógio, mostrador graduado em mmHg com escalade 0 a 300 mm/hg; braçadeira em Nylon, fecho de velcro,resistente, flexível, que se molde facilmente ao braço, perainsulfladora de Borracha vulcanizada com sistema de retorno emmetal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; válvula de metalaltamente resistente com regulagem de saída de ar sensível,manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas,de alta durabilidade. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: PREMIUM

UN 12,00  0,0000 57,25    687,00
13 Lanterna Clínica C/ Iluminação LED.Apresentação: Medidas de 14cm de comprimento e 1,2 cm dediâmetro. Possui conveniente clipe de bolso.Características: Iluminação brilhante e branca. Confeccionada emmetal leve e resistente. Acionamento através do botão liga/desliga.Com suporte abaixador de língua (removível). Garantia de 12meses. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MISSOURI UND 10,00  0,0000 25,00    250,00
15 Otoscópio.Características: Com cabo de aço inoxidável e alimentação porpilhas médias comuns. Cabeçote para espéculos com lâmpadaxenon 2,5V e regulador para alta e baixa luminosidade. Luz comtransmissão por fibra óptica. Encaixe para visor sobressalentearticulado ao cabeçote. O produto deve vir acompanhado de: 05espéculos anti-reflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveise em calibres variados; Lâmpada e visor sobressalente; 16Espéculos descartáveis, sendo 05 unidades de 2mm de diâmetroexterno; 05 unidades de 3mm de diâmetro externo; 03 unidades de4mm de diâmetro externo e 03 unidades de 5mm de diâmetroexterno. Deve acompanhar bolsa para acondicionamento. Produtocom garantia mínima de 01 ano.  Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: MARK II

UN 7,00  0,0000 319,00    2.233,00
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MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)16 Oxímetro de dedo portátil adulto.Características: Medição da saturação de oxigênio no sangue dopaciente (sp0²) e frequência cardíaca. Com visor de Led, indicaçãodo nível da bateria, com pilhas para uso contínuo deaproximadamente 18 horas. Garantia de fábrica. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normasda ABNT no que couber. - Marca: MONTSERRAT UND 2,00  0,0000 110,00    220,0017 Oxímetro de dedo portátil infantil.Características: Medição da saturação de oxigênio no sangue dopaciente (sp0²) e frequência cardíaca. Com visor de Led, indicaçãodo nível da bateria, com pilhas, baixo consumo de energia comautonomia de mais de 30 horas. Garantia de fábrica. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: MONTSERRAT UND 2,00  0,0000 110,00    220,0021 Pinça  dissecção anatômica 14cm, reta serrilhada.Características: Aço inoxidável, reta, serrilhada. Garantia de fábrica.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendaçõescontidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: ABC UND 20,00  0,0000 11,10    222,0022 Pinça allis com dentes 15cmCaracterísticas: 5X6 dentes 15cm cirúrgica. Aço inoxidável, comtrava para pressão. Garantia de fábrica. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ABC UND 15,00  0,0000 29,50    442,5023 Pinça anatômica dissecção, 16cm s/ dente.Características: Sem dente. Garantia de fábrica. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normasda ABNT no que couber. - Marca: ABC UND 50,00  0,0000 13,00    650,0024 Pinça Cheron 24cm.Apresentação: Tamanho de 24cm. Reta, embalada individualmente.Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável,com serrilha.  Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 40,00  0,0000 51,00    2.040,0025 Pinça cirúrgica Crile curva 16cm.Apresentação: Tamanho de 16cm. Embalada individualmente.Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável,com serrilha.  Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 20,00  0,0000 29,00    580,0026 Pinça cirúrgica Crile reta 14cm.Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente.Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável,com serrilha.  Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 30,00  0,0000 21,50    645,0027 Pinça cirúrgica dente de rato 14,5cm.Apresentação: Tamanho de 14,5cm. anatômica, embaladaindividualmente.Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável,com serrilha. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 20,00  0,0000 9,88    197,60
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MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)29 Pinça Foerster 16cm.Apresentação: Tamanho de 16cm. curva, embaladaindividualmente.Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável,com serrilha. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 15,00  0,0000 43,30    649,50

30 Pinça Halstead Mosquito curva 12,5cm.Apresentação: Embalada individualmente.Características: Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420;autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 10,00  0,0000 22,80    228,0031 Pinça Halstead Mosquito reta 12,5cm.Apresentação: Embalada individualmente.Características: Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420;autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 10,00  0,0000 23,50    235,0032 Pinça Kelly curva 16cm.Apresentação: Tamanho de 16cm. Embalada individualmente.Características:  Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420;autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 40,00  0,0000 29,50    1.180,0033 Pinça Kelly reta 14cm.Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente.Características:  Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420;autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 50,00  0,0000 21,41    1.070,5034 Pinça Kocher Curva 14cm.Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente.Características:  Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420;autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UND 30,00  0,0000 31,50    945,0036 Porta agulha mayo hegar 14cm.Características: Aço inoxidável, com serrilha. fabricado de acordocom padrões internacionais de qualidade. Garantia de fábrica. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT - Marca: ABC UND 50,00  0,0000 22,00    1.100,0037 Porta agulha mayo hegar 16 cm.Características: Para sutura, em aço inoxidável, com serrilha,fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade.Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT - Marca: ABC UND 50,00  0,0000 27,00    1.350,0038 Tentacanula Sonda Acanelada 15cm.Apresentação: Embalagem plástica individual.Características: Produto confeccionado em Aço Inoxidável Aisi-420.Não esteril. Garantia de 10 anos.  Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ABC UND 10,00  0,0000 7,50    75,00
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MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)40 Termômetro Digital Frontal e Auricular.Apresentação: Embalagem individual. Incluindo manual deinstruções.Características: Monitor digital com o visor em sistema de coresque pode ficar vermelho, laranja ou verde, de acordo com o nível datemperatura; com função auto-desligamento após um minuto; comindicador de temperatura em até 5 segundos com aviso deconlcusão de medição; termômetro infravermelho; medição em °Ccom faixa de leitura de 34ºC a 43ºC; tela de LCD; garantir precisãona leitura da temperatura. Garantia de 12 meses. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normasda ABNT no que couber. - Marca: GTECH

UND 22,00  0,0000 172,00    3.784,00
42 Tesoura cirúrgica fina curva 15 cm.Apresentação: Embalagem individual.Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: ABC UN 40,00  0,0000 21,00    840,0043 Tesoura cirúrgica romba reta 15 cm.Apresentação: Embalagem individual.Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: ABC UN 40,00  0,0000 19,00    760,0044 Tesoura cirúrgica.Características: Reta, ponta fina, de 15cm - em aço inoxidável.Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT - Marca: ABC UND 30,00  0,0000 21,20    636,0045 Tesoura Iris Reta 11,5 cm.Apresentação: Embalagem individual.Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: ABC UN 20,00  0,0000 15,93    318,6046 Tesoura Lister 20cm.Apresentação: Embalagem individual.Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: GOLGRAN UN 20,00  0,0000 75,00    1.500,0047 Tesoura Metzenbaum Reta 14 cm.Apresentação: Embalagem individual.Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável.Garantia de no mínimo 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UN 20,00  0,0000 29,67    593,4048 Tesoura Spencer Reta 10 cm.Apresentação: Embalagem individual.Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: ABC UN 20,00  0,0000 36,50    730,0049 Tesoura Spencer Reta 12 cm.Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 12 cm.Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: ABC UND 40,00  0,0000 31,43    1.257,20Total do Fornecedor: 42.302,60Total Geral: 42.302,60Lages,   22   de  Outubro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


