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Pregão Eletrônico

926782.362018 .1469 .4773 .128054720

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00036/2018 

  
Às 14:00 horas do dia 12 de novembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo
instrumento legal RESOLUÇÃO N. º 100/2018 de 19/07/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº
5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 105, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00036/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos médicos, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I - termo de
referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: ELETROIMA DE ICAR
Descrição Complementar: ELETROENCEFALOGRAMA: Aplicação Básica: Equipamento de utilização clínica, eletrônico, transportável, para medição, amplificação,
gravação digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnosticarão de presença de qualquer tipo de distúrbio
convulsivo, confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais, infecções, doenças degenerativas e distúrbios metabólicos que afetem o cérebro.
Eletroencefalógrafo digital com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais, programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais opto acoplados, para registro
simultâneo de EEG e da monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos respiratórios, com impressão de traçados computadorizados, utilização de EEG de rotina,
adequado para análise matemática e estatística do eletroencefalograma, acompanhado com sistema de informática compatível, com as seguintes especificações
necessárias: O Sistema deve incluir: Sistema de aquisição de no mínimo 25 canais para EEG; Software de Captação e Revisão (2 licenças
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 60.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 57.980,0000 .
 

Histórico
Item: 1 - ELETROIMA DE ICAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.800.248/0001-62 M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Sim Sim 2 R$ 29.000,0000 R$ 58.000,0000 12/11/2018

10:29:10
Marca: MF EQUIPAMENTOS MEDI 

 Fabricante: MF EQUIPAMENTOS MEDI 
 Modelo / Versão: BWIII EEG 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROENCÉFALOGRAMA: Aplicação Básica: Equipamento de utilização clínica, eletrônico, transportável, para
medição, amplificação, gravação digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnosticarão de presença de
qualquer tipo de distúrbio convulsivo, confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais, infecções, doenças degenerativas e distúrbios metabólicos que
afetem o cérebro. Eletroencefalógrafo digital com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais, programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais opto
acoplados, para registro simultâneo de EEG e da monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos respiratórios, com impressão de traçados
computadorizados, utilização de EEG de rotina adequado para análise matemática e estatística do eletroencefalograma, acompanhado com sistema de
informática compatível, com as seguintes especificações necessárias: O Sistema deve incluir: Sistema de aquisição de no mínimo 25 canais para EEG;
Software de Captação e Revisão (2 licenças); Software de Mapeamento Cerebral (FFT) (2 licenças); Fonte com dupla isolação; Comunicação Ethernet ou
USB; Foto-estimulador; Áudio-estimulador; Sistema equipamento Backup (reserva); Composição e descrição do equipamento: Conforme Norma NBR IEC
601-2-26: Número de Traços Visualizáveis de no mínimo: de 1 até 24: Referência de gravação: Bi-Auricular; Conversor A/D (Analógico/Digital): no mínimo
12 bits; Gabinete: plástico ou poliuetireno; fonte de alimentação 110 / 220 Volts; 50 - 60 Hz. Software de Captação e Revisão: Revisão, Captação, Edição
de Montagens Compreendidas e um único programa; O Exame tem que ser armazenado em um único arquivo com a extensão. EEG; O arquivo de exame
deve ser único e constituído de NOME + DATA + HORA. EEG; Controle de Filtro de Corte de Freqüência Alta deve ter os seguintes passos: 70Hz, 50Hz,
35Hz, 15 Hz ou superior; Controle de Filtro de Corte de Freqüência Baixa (Constante de Tempo) deve ter os seguintes passos: 1,00 seg. 0,3 seg. 0,16 seg.
0,10 seg. 0,016 seg. ou superior. Sensibilidade 1mV até 500 mV por milímetro de papel ou superior; Controle de corte de Rejeita Faixa ajustável entre 50
Hz e 60 Hz ou superior; incluso teste de medição e impedância de eletrodos; Acionamento via software do foto-estimulador e áudio-estimulador. Software
de Mapeamento Cerebral (FFT): Incorporado ao Software, disponibiliza mapas de Freqüência, Amplitude, Histogramas e Mapas Topográficos. Outros
Recursos do Sistema Digital de EEG: Análise espectral; Análise quantitativa do EEG; Mapeamento cerebral; Anotações de eventos e comentários on-line/
off-line; Leitura de exames através de rede; Configuração de cores dos canais; Edição de exames e eventos; Exportação de dados para EDF; Geração de
relatório automático e configurável pelo usuário; Referências média laplaciana e média comum; Interação com o Microsoft Office para base de dados e
emissão de laudos (Word); Leitura em rede para vários usuários; Marcação de páginas para análises e impressões; Mudança de montagens on-line.
Assessórios Inclusos: - Computador Desktop com as seguintes características: Processador: mínimo: 2 núcleos, clock de no mínimo 3 GHz, cache de no
mínimo 3 MB, com processamento gráfico (integrado) que suporte recursos DirectX e OpenGL, Memória RAM: Mínimo 8 GB, Disco Rígido: Mínimo: 500GB;
Unidade de Gravação CD/DVD RW; Placa de Rede Ethernet 10/100/1000; Monitor de 19” LCD com resolução mínima de 1360 x 768 de 32 bits, Microsoft
Windows 8.1 PRO, 10 PRO ou distribuições superiores (para trabalhar dentro do domínio) - Impressora Laser ou Jato de Tinta Colorida). - Nobreak de no
mínimo 700 VA. - Rack com rodízios para acondicionamento do Eletroencefalógrafo e conjunto de informática - Todos os cabos, conexões, acessórios e
periféricos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento do Sistema de Eletroencefalografia, juntamente com os respectivos manuais de
operação/manutenção em português. - Pelo menos 30 (trinta) eletrodos EEG de contato de superfície, banhados a ouro, com fio flexível de 1,22 metros de
extensão ou superior. - Pelo menos 01 (um) pote com 1 quilo de creme condutor adesivo e condutivo.

10.821.798/0001-96 ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E
HOSPITALARES

Sim Sim 2 R$ 30.000,0000 R$ 60.000,0000 10/11/2018
09:15:20

Marca: Meditron 
 Fabricante: Meditron 

 Modelo / Versão: Vertex SC 823 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROENCÉFALOGRAMA: Aplicação Básica: Equipamento de utilização clínica, eletrônico, transportável, para

medição, amplificação, gravação digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnosticarão de presença de
qualquer tipo de distúrbio convulsivo, confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais, infecções, doenças degenerativas e distúrbios metabólicos que
afetem o cérebro. Eletroencefalógrafo digital com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais, programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais opto
acoplados, para registro simultâneo de EEG e da monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos respiratórios, com impressão de traçados
computadorizados, utilização de EEG de rotina, adequado para análise matemática e estatística do eletroencefalograma, acompanhado com sistema de
informática compatível, com as seguintes especificações necessárias: O Sistema deve incluir: Sistema de aquisição de no mínimo 25 canais para EEG;
Software de Captação e Revisão (2 licenças); Software de Mapeamento Cerebral (FFT) (2 licenças); Fonte com dupla isolação; Comunicação Ethernet ou
USB; Foto-estimulador; Áudio-estimulador; Sistema equipamento Backup (reserva); Composição e descrição do equipamento: Conforme Norma NBR IEC
601-2-26: Número de Traços Visualizáveis de no mínimo: de 1 até 24: Referência de gravação: Bi-Auricular; Conversor A/D (Analógico/Digital): no mínimo
12 bits; Gabinete: plástico ou poliuetireno; fonte de alimentação 110 / 220 Volts; 50 - 60 Hz. Software de Captação e Revisão: Revisão, Captação, Edição
de Montagens Compreendidas e um único programa; O Exame tem que ser armazenado em um único arquivo com a extensão. EEG; O arquivo de exame
deve ser único e constituído de NOME + DATA + HORA. EEG; Controle de Filtro de Corte de Freqüência Alta deve ter os seguintes passos: 70Hz, 50Hz,
35Hz, 15 Hz ou superior; Controle de Filtro de Corte de Freqüência Baixa (Constante de Tempo) deve ter os seguintes passos: 1,00 seg. 0,3 seg. 0,16 seg.
0,10 seg. 0,016 seg. ou superior. Sensibilidade 1mV até 500 mV por milímetro de papel ou superior; Controle de corte de Rejeita Faixa ajustável entre 50
Hz e 60 Hz ou superior; incluso teste de medição e impedância de eletrodos; Acionamento via software do foto-estimulador e áudio-estimulador. Software
de Mapeamento Cerebral (FFT): Incorporado ao Software, disponibiliza mapas de Freqüência, Amplitude, Histogramas e Mapas Topográficos. Outros
Recursos do Sistema Digital de EEG: Análise espectral; Análise quantitativa do EEG; Mapeamento cerebral; Anotações de eventos e comentários on-line/
off-line; Leitura de exames através de rede; Configuração de cores dos canais; Edição de exames e eventos; Exportação de dados para EDF; Geração de
relatório automático e configurável pelo usuário; Referências média laplaciana e média comum; Interação com o Microsoft Office para base de dados e
emissão de laudos (Word); Leitura em rede para vários usuários; Marcação de páginas para análises e impressões; Mudança de montagens on-line.
Assessórios Inclusos: - Computador Desktop com as seguintes características: Processador: mínimo: 2 núcleos, clock de no mínimo 3 GHz, cache de no
mínimo 3 MB, com processamento gráfico (integrado) que suporte recursos DirectX e OpenGL, Memória RAM: Mínimo 8 GB, Disco Rígido: Mínimo: 500GB;
Unidade de Gravação CD/DVD RW; Placa de Rede Ethernet 10/100/1000; Monitor de 19” LCD com resolução mínima de 1360 x 768 de 32 bits, Microsoft
Windows 8.1 PRO, 10 PRO ou distribuições superiores (para trabalhar dentro do domínio) - Impressora Laser ou Jato de Tinta Colorida). - Nobreak de no
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mínimo 700 VA. - Rack com rodízios para acondicionamento do Eletroencefalógrafo e conjunto de informática - Todos os cabos, conexões, acessórios e
periféricos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento do Sistema de Eletroencefalografia, juntamente com os respectivos manuais de
operação/manutenção em português. - Pelo menos 30 (trinta) eletrodos EEG de contato de superfície, banhados a ouro, com fio flexível de 1,22 metros de
extensão ou superior. - Pelo menos 01 (um) pote com 1 quilo de creme condutor adesivo e condutivo. Garantia: 12 meses a contar da data de aceite
definitivo dos equipamentos. Manutenção e Fornecimento de Peças: A contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para o
equipamento pelo prazo de 10 anos após o aceite definitivo. Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 7 dias
para proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe médica. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24
horas aula. Aceite definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os
equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados,
testados e com treinamento realizado de ma

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI Sim Sim 2 R$ 50.000,0000 R$ 100.000,0000 10/11/2018
19:11:26

Marca: MEDITRON 
 Fabricante: MEDITRON 

 Modelo / Versão: VERTEX SC 823 - FAMILIA SC 800 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROENCEFALOGRAMA: Aplicação Básica: Equipamento de utilização clínica, eletrônico, transportável, para

medição, amplificação, gravação digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnosticarão de presença de
qualquer tipo de distúrbio convulsivo, confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais, infecções, doenças degenerativas e distúrbios metabólicos que
afetem o cérebro. Eletroencefalógrafo digital com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais, programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais opto
acoplados, para registro simultâneo de EEG e da monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos respiratórios, com impressão de traçados
computadorizados, utilização de EEG de rotina, adequado para análise matemática e estatística do eletroencefalograma, acompanhado com sistema de
informática compatível, com as seguintes especificações necessárias: O Sistema deve incluir: Sistema de aquisição de no mínimo 25 canais para EEG;
Software de Captação e Revisão (2 licenças

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 30.284.338/0001-83 12/11/2018 14:00:27:590
R$ 60.000,0000 10.821.798/0001-96 12/11/2018 14:00:27:590
R$ 58.000,0000 02.800.248/0001-62 12/11/2018 14:00:27:590
R$ 57.980,0000 02.800.248/0001-62 12/11/2018 14:30:21:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 12/11/2018
14:02:08 Item aberto.

Iminência de Encerramento 12/11/2018
14:10:35 Batida iminente. Data/hora iminência: 12/11/2018 14:30:35.

Encerrado 12/11/2018
14:41:14 Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação
- Anexo

12/11/2018
14:43:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.800.248/0001-
62.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

12/11/2018
15:06:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF:
02.800.248/0001-62.

Aceite 26/11/2018
14:24:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.800.248/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 57.980,0000.

Habilitado 26/11/2018
14:32:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF:
02.800.248/0001-62, pelo melhor lance de R$ 57.980,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 12/11/2018 14:01:52 Senhores participantes estaremos dando início aos lances neste instante
Sistema 12/11/2018 14:10:36 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:30 de 12/11/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema 12/11/2018 14:41:17 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor

acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema 12/11/2018 14:43:02 Senhor fornecedor M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.800.248/0001-62, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
Sistema 12/11/2018 15:06:12 Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.800.248/0001-62, enviou o

anexo para o ítem 1.
Sistema 26/11/2018 14:32:31 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de

´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 26/11/2018 14:33:59 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/11/2018 às 15:03:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 26/11/2018 14:32:31 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento

de Prazo 26/11/2018 14:33:59 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/11/2018 às 15:03:00.

 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão
Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:19 horas
do dia 27 de novembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
SANDRA FIM 

 Pregoeiro Oficial

 
CACILDA APARECIDA SANTOS

 Equipe de Apoio

 
MARIA CLARACY SARTOR

 Equipe de Apoio

 
MARLUSA PICININ

 Equipe de Apoio
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