PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE COMPRAS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Processo: 170/2017
Pregão Nº: 41/2017
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, conforme Emendas parlamentares, Propostas do Fundo
Nacional
de
Saúde,
números
11341134000/1130-09,
11341134000/1150-01,11341134000/1160-01,
11341134000/1160-07 e 11341134000/1160-08, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo , conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA.
PREÂMBULO
No dia 19 de Março de 2018, às 16:00 horas, reuniram-se na PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO, na sala de
licitações, sito a PÇA ANTONIO FERREIRA LEME, 53, Centro, a Pregoeira, Senhora MARLI MENDES BICUDO DA SILVA
MOTA, e a Equipe de Apoio, Senhores ALISSON NUNES FERREIRA, DARCI RODRIGUES, GISELE AP FERREIRA
BONAFONTE e NÁDIA DO PRADO MENDES, designados conforme Portaria 017/2018 de 02 de fevereiro de 2018, para
abertura do envelope “Habilitação” da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, referente ao item 015 – Desfibrilador
Externo Automático, devido a desclassificação das empresas IBILIFE MEDICAL LTDA ME, SILVIO VIGIDO-ME e DUOMED
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES pelo não atendimento ao descritivo do edital.
HABILITAÇÃO
Aberto o 2º Envelope da Licitante PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA que apresentou a proposta conforme o descritivo do
edital para o item 015 e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no
Edital, sendo que a licitante enviou as certidões atualizadas.

COTA ABERTA
ITEM: 0015 - Desfibrilador Externo Automático, com tecnologia de onda bifásica, que identifique e interprete
automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser
descartáveis, auto-aderentes, e servir tanto em pacientes em adulto como em pediátricos. Pás adesivas com
cabo de conexão de no mínimo 120 cm, desenho exemplificado o posicionamento correto das mesmas, e vida útil
de no mínimo 2 anos após a data de fabricação. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga
de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia no máximo de 150J. Deve trabalhar com
tempo total de carga, inferior a 8 segundos e tempo de retomada de leitura do ECG após o choque de ate 20ms.
Ser
capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma
detalhada, para guiar o usuário durante todo o ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e
visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Possuir bateria de
no mínimo 200 choques. Acompanha maleta e 01 jogo de pás, registro na Anvisa.
__________________________________________________________________________________________________
FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
IBILIFE MEDICAL LTDA ME
SILVIO VIGIDO-ME
DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR

R$
R$
R$
R$

7.789,0000
5.920,0000
6.850,0000
7.140,0000

Vencedor
Desclassificado
Desclassificado
Desclassificado

COTA RESERVADA
ITEM: 0048 - Desfibrilador Externo Automático, com tecnologia de onda bifásica, que identifique e interprete
automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser

descartáveis, auto-aderentes, e servir tanto em pacientes em adulto como em pediátricos. Pás adesivas com
cabo de conexão de no mínimo 120 cm, desenho exemplificado o posicionamento correto das mesmas, e vida útil
de no mínimo 2 anos após a data de fabricação. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga
de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia no máximo de 150J. Deve trabalhar com
tempo total de carga, inferior a 8 segundos e tempo de retomada de leitura do ECG após o choque de ate 20ms.
Ser
capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma
detalhada, para guiar o usuário durante todo o ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e
visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Possuir bateria de
no
mínimo
200
choques.
Acompanha
maleta
e
01
jogo
de
pás,
registro
na
Anvisa.__________________________________________________________________________________________________
FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

Fracassado

IBILIFE MEDICAL LTDA ME
SILVIO VIGIDO-ME
DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR

R$ 5.920,0000
R$ 6.850,0000
R$ 7.140,0000

Desclassificado
Desclassificado
Desclassificado

RESULTADO
À vista da habilitação, foi declarado:
ITEM 0015
ITEM 0048

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.............
.........................................

R$ 7.789,0000
Fracassado

..............Vencedor

VALOR TOTAL ADJUDICADO
PHILIPS DO BRASIL LTDA

R$ 38.945,00.

ADJUDICAÇÃO
Ato contínuo, a Pregoeira adjudicou o item 015 para a empresa PHILIPS DO BRASIL LTDA.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio.
ASSINAM:
PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO
________________________________________________
MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA
Pregoeira

______________________________________________
DARCI RODRIGUES
______________________________________________
NÁDIA DO PRADO MENDES
______________________________________________
ALISSON NUNES FERREIRA
______________________________________________
GISELE AP FERREIRA BONAFONTE

