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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Sapucaia
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 001/FMS/2022

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: Autoclave Hospitalar: Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo

100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e
apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch
screen, manômetro e manovacuômetro
para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação
térmica, a câmara interna deve possuir
dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve
possuir 2 portas, barreira sanitária e
sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança
antiesmagamento. Sistema hidráulico:
tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e
gerador de vapor devem ser em aço
inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o
gerador de vapor. Sistema de segurança
que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de
suprimentos além de alarmes audiovisuais. O
ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2
carros externos para acomodação dos
materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade
da autoclave) e 1 impressora.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 194.644,00
Valor Final: 78.990,00
Valor Total: 78.990,00
Adjudicado em: 18/03/2022 - 16:03:31
Adjudicado por: TUANNY CAROLINNY OLIVEIRA COSTA
Nome da Empresa: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI (21.985.193/0001-57)
Modelo: MV100+

Item: 0002
Descrição: Mesa auxiliar móvel, tipo mayo, para uso em procedimentos de anestesia e/ou cirúrgicos em geral
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 557,00
Valor Final: 520,00
Valor Total: 520,00
Adjudicado em: 18/03/2022 - 16:03:36
Adjudicado por: TUANNY CAROLINNY OLIVEIRA COSTA
Nome da Empresa: BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (42.722.388/0001-84)
Modelo: MESA DE MAYO/INOX

Item: 0003
Descrição: Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica: Equipamento transportável sobre rodízios, painel de controle com monitor LCD

de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo
de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual
Colorido e Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color
Power Doppler e Doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico. Transdutores multifrequênciais com tecnologia de
banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo
menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para todos
os transdutores. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e
quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e quantitativo incluindo dados como:
velocidade, ventrículo, peak e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, Strain Rate pelo método bidimensional.
Medidas automáticas, através da detecção automática de bordos, para realização automática de fração de Ejeção. Cine Review de pelo
menos 2.000 imagens 2D ou Color. Software para composição espacial de imagem por interpolação de feixes. Software de análise
automática em tempo real da curva de Doppler. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. HD interno de
pelo menos 500 GB. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes dinâmicos. Possibilidade de ajustes
posteriores em imagens armazenadas,
possibilidade de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4. conectividade de
Rede DICOM.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 301.287,00
Valor Final: 283.500,00
Valor Total: 283.500,00
Adjudicado em: 26/04/2022 - 09:37:27
Adjudicado por: WESDRAS PEREIRA NUNES
Nome da Empresa: Jaragua Mercantil Ltda (13.390.706/0001-59)
Modelo: HS40

Item: 0004
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Descrição: Impressora Laser, Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI;
velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas;
ciclo mensal de 50.000 páginas;
interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático;
o produto deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.698,00
Valor Final: 1.697,00
Valor Total: 3.394,00
Adjudicado em: 18/03/2022 - 16:03:42
Adjudicado por: TUANNY CAROLINNY OLIVEIRA COSTA
Nome da Empresa: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI (10.462.477/0001-42)
Modelo: EPSON

TUANNY CAROLINNY OLIVEIRA COSTA

Pregoeiro

WESDRAS PEREIRA NUNES

Autoridade Competente
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