
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   CNPJ:AV. NEREU RAMOS, 134C.E.P.: 82.572.207/0001-0388220-000 - Itapema - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  62/2013 - PR 109/2013109/201314/06/2013Folha:  1/8 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Setembro de 2013, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  042, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  109/2013, Licitação nº 62/2013 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), PARA SEREMUTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS ESTIMADOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  62/2013    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:ItemParticipante: Especificação7066 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Água oxigenada  hospitalar. Entregue em frasco de coropaca, com 1000ml de capacidade. Fechamento através detampa com sistema de rosca. Substância pura sem aditivosou corantes. UND 300,00  Vic Pharma 0,0000 2,59    777,00   2 Álcool hospitalar 70%, entregue em frasco de cor opaca,com 1000ml de capacidade. Fechamento através de tampacom sistema de rosca. Substância pura sem aditivos oucorantes. LTS 300,00  Flop`S 0,0000 2,93    879,00   9 CAMPO OPERATÓRIO, PCT C/ 50 UNIDADES. Compressatipo campo operatório, confeccionada em puro algodãohidrófilo, altamente absorvente, macio, isento de impurezase não estéril. Com quatro camadas, nas dimensões de45cm x 50cm, acabamento em costura “over lock” nasquatro laterais. Deverá possuir ainda, costurado em umadas extremidades, um cadarço duplo de algodão branco, deaproximadamente 14cm. Deverão vir embaladas, cadaunidade separadamente, em embalagem plástica na corverde, vermelha, azul, amarela ou laranja,  lacrada porprocesso de seladora a quente.
PCT 200,00  America 0,0000 41,50    8.300,00   

52 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, TUBOPLASTICO SILICONIZADO, DOTADO DE ORIFICIO NAPORCAO DISTAL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADAE DE CONEXAO PLASTICA NA PORCAO DISTAL, EMDIAMETRO E PADRAO PARA CONEXAO E EXTENSAODE BORRACHA OU SILICONE. UN 100,00  Medsonda 0,0000 0,52    52,00   53 SORO FISIOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO A 9 %125ML, FR 2.000,00  Basa 0,0000 1,64    3.280,00   58 TERMOMETRO DIGITAL, dispondo de bateria substituívelcom visor digital de fácil visualização escala de 32 °C a 42°C, precisão + ou – 0,2 °C entre 35 e 41 ºC, os métodos demedida podem ser via oral, via retal ou axilar. UN 30,00  Solidor 0,0000 7,73    231,90   Total do Participante --------> 13.519,90   _________________________ItemParticipante: Especificação7871 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.        Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total10 CÂNULA OROFARÍNGEA:Cânula orofaríngea, conjunto decânulas orofaríngeas, tipo guedel, confeccionadas emmaterial sintético semi-rígido e transparente, resistente àstemperaturas de autoclave. Possui 06 tamanhos de 00 a 5.kit c/ 6 unidades. UN 20,00  PROTEC 0,0000 17,00    340,00   19 CORTADOR DE ANEL:Confeccionado em aço polidoinoxidável, para remoção de anéis, alianças ou outrosornamentos para os dedos assegurando toda segurança damão do acidentado através da alavanca de segurança, comlamina de corte giratória de 7,8.. UN 10,00  ADC 0,0000 36,45    364,50   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   CNPJ:AV. NEREU RAMOS, 134C.E.P.: 82.572.207/0001-0388220-000 - Itapema - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  62/2013 - PR 109/2013109/201314/06/2013Folha:  2/8ItemParticipante: Especificação7871 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.        Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total25 ESFIGMONANÔMETRO INFANTIL, Aparelho destinado aaferir os níveis sistólico e diastólico da pressão arterial,contento manômetro dividido em milimetros de mercúrio(mmHg), protegido por carcaça em polímero resistente nacor branca, braçadeira em tecido de nylon com sistema defixação do tipo velcro, manguito com câmara de arconfeccionada em borracha, e pêra de borracha para ainsuflação da câmara com botão rosqueável regulador. Todoo aparelho deverá ser acondicionado em bolsa de materialsintético com fechamento em zíper.

UN 25,00  GLICOMED 0,0000 33,25    831,25   
26 ESPARADRAPO:Esparadrapo comum, impermeavel, na corbranca, confeccionadoem tecido de algodao, massa adesivauniformemente distribuida, aderente, isento substanciasalergenicas, bordas devidamente acabadas, medindo 10cmx 4.5m, acondicionado em carretel com capa protetora,embalagem unitaria. UN 200,00  MISSNER 0,0000 3,85    770,00   28 FITA ADESIVA AUTOCLAVE:Fita adesiva para teste deesterilização em Autoclave, largura 19 mm x comprimento50m. Características: confeccionada com dorso de papelcrepado à base de celulose. Uma de suas faces, massaadesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinase, na outra face, uma fina camada impermeabilizante deresina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes queserão esterilizados em autoclave, funciona como indicadorade esterilização, possuindo listras diagonais de tintatermoreativa que, quando submetidas à esterilização,mudam sua coloração de branco para preto.

UN 200,00  CIEX 0,0000 2,45    490,00   
40 Máscara descartável para proteção facial na cor branca.Deverá ser confeccionada em material antialérgico e comtrês camadas de proteção bacteriológica, deverá  medir180mm x 100mm, possuir duas alças em elastâno, fixadas àlateral da máscara por processo de prensa quente, na partesuperior da máscara deverá vir embutido uma lâmina demetal maleável, para permitir que a máscara seja moldadasobre a curvatura superior do nariz.

CX 200,00  OLIMED 0,0000 3,59    718,00   
48 REANIMADOR MANUAL ADULTO, composto de: máscarade silicone autoclavável, corpo de policarbonatotransparente cristal, coxim e conexão de paciente emsilicone autoclavável, válvula anti-reinalação, diafragma dotipo bico de pato. Válvula de segurança de entrada de arautoclavável com válvula de segurança para reservatório deoxigênio com capacidade para 2,5 litros. UN 20,00  MD 0,0000 100,00    2.000,00   
50 REANIMADOR MANUAL NEONATAL, Reanimador manualpulmonar de silicone para uso neonatal, com bolsaauto-inflável em silicone, com capacidade aproximada de500 ML, válvula reguladora de pressão de segurança tipopop - off, saída para manômetro, reservatório de oxigênio,que permita a esterilização de todo o material. UN 20,00  MD 0,0000 108,00    2.160,00   

Total do Participante --------> 7.673,75   _________________________ItemParticipante: Especificação13566 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total5 BANDAGEM TRIANGULAR 100X70CM, Para uso emprocedimentos de hemostasia e imobilização de fraturas.Confeccionadas em TNT com gramatura 50. Nasdimensões1.00x0,70 Devendo vir acondicionada em sacoplástico transparente com extremidades soldadas porprocesso à quente. Devendo possuir uma etiqueta internaidentificada com uma cruz da vida e a inscrição “bandagemtriangular”. Estando acondicionada  dobrada  em dimensõesde 0.70 cm.
UN 500,00  Fibra Resgate 0,0000 0,85    425,00   

6 BANDAGEM TRIANGULAR 140X100CM, Para uso emprocedimentos de hemostasia e imobilização de fraturas.Confeccionadas em TNT com gramatura 50. Nas dimensões1,40x100 cm. Devendo vir acondicionada em saco plásticotransparente com extremidades soldadas por processo àquente. Devendo possuir uma etiqueta interna identificadacom uma cruz da vida e a inscrição “bandagem triangular”.Estando acondicionada  dobrada  em dimensões de 1,00.
UN 500,00  Fibra 0,0000 1,10    550,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   CNPJ:AV. NEREU RAMOS, 134C.E.P.: 82.572.207/0001-0388220-000 - Itapema - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  62/2013 - PR 109/2013109/201314/06/2013Folha:  3/8ItemParticipante: Especificação13566 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total7 BANDAGEM TRIANGULAR 200X1,40,  Para uso emprocedimentos de hemostasia e imobilização de fraturas.Confeccionadas em TNT com gramatura 50. Nas dimensões200x140 cm. Devendo vir acondicionada em saco plásticotransparente com extremidades soldadas por processo àquente. Devendo possuir uma etiqueta interna identificadacom uma cruz da vida e a inscrição “bandagem triangular”.Estando acondicionada  dobrada  em dimensões de 1,40 .

UN 500,00  Fibra Resgate 0,0000 1,99    995,00   
8 BOLSA TRAUMA, Bolsa confeccionada em cordura na corvermelha, com símbolo da cruz da vida bordado na facesuperior com dimensões gerais de 10cmx10cm, e fitasrefletivas nas faces laterais externas. Com abertura total, naface superior, tendo seu centro interno compartimentado,permitindo assim o acondicionamento de materiais. Cercadapelos lados externos de bolsos fechados com zíper,compartimentados, que permitam também oacondicionamento de materiais. Todos os fechos do tipozíper confeccionados em  metal e de estrutura robusta

UN 30,00  APH701 FibraResgate 0,0000 108,00    3.240,00   
14 COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL INFANTIL, Colete deimobilização dorso lombar destinado a manobras deremoção de vítimas de  trauma que precisam serimobilizadas em posição sentada Deverá ser confeccionadoem nylon lavável e impermeável com acabamento em vinil.Deverá ser estruturado internamente com hastesradiotransparente disposta de forma longitudinal, de formaque forneçam total sustentação e imobilização do corpo davítima.  Dever possuir em suas extremidades laterais trêstirantes de no mínimo 50mm de largura cada um comengate rápido e em cores diferentes para facilitar avisualização rápida durante a imobilização.  Deverá seracompanhado de almofada longa revestida e duas fitaselásticas para fixação anatômica da cabeça da vítima.  Naparte inferior do colete dever existir dois tirantes de 50 mmde largura, com engate rápido, que possibilite a fixação nosmembros inferiores flexionados.

UN 10,00  Fibra Resgate 0,0000 154,90    1.549,00   
15 COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL, Colete deimobilização dorso lombar destinado a manobras deremoção de vítimas de  trauma que precisam serimobilizadas em posição sentada Deverá ser confeccionadoem nylon lavável e impermeável com acabamento em vinil.Deverá ser estruturado internamente com hastesradiotransparente disposta de forma longitudinal, de formaque forneçam total sustentação e imobilização do corpo davítima.  Dever possuir em suas extremidades laterais trêstirantes de no mínimo 50mm de largura cada um comengate rápido e em cores diferentes para facilitar avisualização rápida durante a imobilização.  Deverá seracompanhado de almofada longa revestida e duas fitaselásticas para fixação anatômica da cabeça da vítima.  Naparte inferior do colete dever existir dois tirantes de 50 mmde largura, com engate rápido, que possibilite a fixação nosmembros inferiores flexionados.

UN 10,00  Fibra Resgate 0,0000 165,50    1.655,00   
16 COLETE DE SOCORRISTA PADRÃO CBMSC. CORDURA500 VERDE, CONFECCIONADO CONFORME PORTARIA138 DE 11 DE MAIO DE 2011. UN 25,00  Fibra Resgate 0,0000 118,40    2.960,00   57 Tala para imobilização de papelão, tamanho "M" UN 1.000,00  Fibra 0,0000 0,329  329,00   60 TIRANTE PARA FIXAÇÃO ADULTO, Tirante tipo/modeloaranha adulto destinado à fixação de vítima em prancharígida.  Confeccionado em fita tipo cadarço de nylon com50mm de largura.  Deverá possuir 1 tirante longitudinal nacor preta com altura regulável em 15cm, conforme otamanho da vítima.  Em sua parte superior deverá haveruma bifurcação costurada na fita com saída  em V paramelhor colocação na prancha e ajuste ao tórax do paciente.Os demais quatro tirantes que fazem parte do sistema únicodeverão ser transversais e reguláveis em suas alturas parafácil adaptação em qualquer tipo de prancha rígida. Deveráser  confeccionado em cores vivas e distintas para evitarerros quando da fixação.  Todo o sistema  deverá ser fixadocom  velcro de 50mm de largura tipo macho/fêmea commaterial  de alta qualidade. Dimensões:- Tirante longitudinal: 1,98m de comprimento já com sistemaem V.- Tirantes transversais:  1,60m de comprimento superior  edo meio superior; 1,10 o do meio inferior e 1,15m o Inferior.

UN 30,00  Fibra Resgate 0,0000 32,40    972,00   
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  62/2013 - PR 109/2013109/201314/06/2013Folha:  4/8ItemParticipante: Especificação13566 - COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total61 TIRANTE PARA FIXAÇÃO PEDIÁTRICO, Tirantetipo/modelo aranha  pediátrico destinado à fixação devítimas em prancha rígida. Deverá ser todo confeccionadoem fita de nylon com 50mm de largura.  Deverá possuir umtirante longitudinal na cor preta com altura regulável em10cm, conforme o tamanho da vítima.  Em sua partesuperior deverá haver uma bifurcação em V para melhorcolocação na prancha.  Os demais três tirantes que fazemparte do sistema único são transversais e reguláveis em suaaltura para fácil adaptação em qualquer tipo de prancharígida.  Deverá ser confeccionado em cores vivas e distintaspara evitar erros na sua  colocação.  Todo o sistema  deveráser fixado com  velcro de 50mm de largura tipomacho/fêmea com material  de alta qualidade.Dimensões:- Tirante longitudinal : 1,15m de comprimento já comsistema em V.- Tirantes transversais:  1,30m o superior e o meio superior;1,10 meio inferior e  0,90 o inferior.

UN 20,00  Fibra Resgate 0,0000 29,80    596,00   

Total do Participante --------> 13.271,00   _________________________ItemParticipante: Especificação14606 - DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total51 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS, PCT COM100UND, Saco para acondicionamento de resíduos sólidosde serviços de saúde, do tipo não perfurante. Comcapacidade para 30 (trinta) litros. Confeccionado na corbranca opaca, com laterais unidas através de processo desolda à quente,  tendo impresso em uma de suas laterais, osímbolo universal de material infectado. Deverá acompanharpresilhas plásticas para fechamento.
PCT 20,00  RAVA 0,0000 11,45    229,00   

Total do Participante --------> 229,00   _________________________ItemParticipante: Especificação14666 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total30 GERMIKILL 5 LITROS - DESINFETANTE QUATERNARIODE AMONIO, CLORETO DE ALKILDIMETRIL, BENZILAMONIO 0,2%, SOLVENTE 30%, SEGUESTRANTE 1%,ANTIOXIDANTE 0,1%, TENSOATIVO NAO IONICO,CORANTE 0,01%, VEICULO AQUOSO QSP 100% GL 200,00  RICIE 0,0000 13,63    2.726,00   35 Lençol descartável para colchonete de maca, confeccionadoem material sintético do tipo “não tecido” na cor branca, comdimensões de 210cm x 90cm e gramatura 50 (cinquenta),devendo possuir elástico em suas laterais para facilitar suafixação ao colchonete. PCT 200,00  SKY 0,0000 7,30    1.460,00   Total do Participante --------> 4.186,00   _________________________
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  62/2013 - PR 109/2013109/201314/06/2013Folha:  5/8ItemParticipante: Especificação28390 - IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total54 TALA DE TRAÇÃO DE FÊMUR, PARA atendimento devítimas com fraturas ou suspeita de fraturas de ossoslongos das extremidades inferiores. Deverá possuir sistemaajustável e regulável da tala de forma que permita ajustá-laao tamanho de perna da vítima.  Deverá possuir sistema decatraca regulável para a tração do fêmur. Deverá dispor deabraçadeira em tecido não absorvente a sangue, de formaque, envolvendo o tornozelo, permitindo fácil acesso aopulso e pé e que permita ser o apoio para a tração. Deveráser fornecida  com  almofada isquial de baixo perfil, quepermita o uso com a mínima movimentação da perna dopaciente. Deverá ser confeccionada todo em alumíniotubular e aço inox. Deverá possuir mangas serrilhadas quepermitam ajustes do comprimento e cintas de apoioelásticas  com ampla  largura que mantenham a pernadentro da estrutura da tala proporcionado conforto paraquando for ser executada a tração mecânica emalinhamento. Deverá ser fornecida  em sacola de nylon paratransporte e acondicionamento da peça.

UN 5,00  FARETEC/QD-4P 0,0000 582,50    2.912,50   

Total do Participante --------> 2.912,50   _________________________ItemParticipante: Especificação28763 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total11 COBERTOR DE ALUMÍNIO, Cobertor descartável. Cobertortérmico aluminizado, confeccionado em manta de poliéstermetalizado de 23 micros. Com dimensões de 2m x 1m.Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagemplástica nas medidas máximas de 160mm x 100mm. UN 500,00  ORTOCENTER 0,0000 6,00    3.000,00   12 COLAR CERVICAL KIT COM 07 UNIDADES. Kit comcolares cervicais em tamanhos que permitam o uso emvítimas adultas e infantis. Nos tamanhos neo-natal,pediátrico, PP, P, M, G, GG.. Completamenterádio-transparentes, confeccionados em plástico resistentena cor branco opaco, com acabamento interno empolipropileno, fechamento através de fitas coloridas develcro e abertura na região anterior central, para quepermita a verificação do pulso carotídeo, composto aindapor suporte frontal para acomodação da região mentoniana.
UN 30,00  ORTOCENTER 0,0000 96,00    2.880,00   

13 COLAR CERVICAL TAM. NEO NATAL, completamenterádio transparente, confeccionado em plástico resistente,com acabamento interno em polipropileno. fechamentoatravés de fitas coloridas de velcro e abertura na regiãoanterior central que permita a verificação do pulso carótideo,composto ainda de suporte frontal para acomodação daregião mentoniana. UN 30,00  ORTOCENTER 0,0000 11,95    358,50   
18 CONJUNTO PORTÁTIL DE OXIGÊNIO(COM MOCHILA):Kitde Oxigenioterapia completa - Cilindro de alumíniocapacidade de . Conjunto contendo: 01 cilindro de oxigêniode alumínio com capacidade para e........, com mais umcilindro reserva, válvula reguladora de pressão pré-calibradaem 3,5 kg/f com duas saídas no sentido horizontal uma decada lado da válvula reguladora, um Fluxômetro Digitalincorporado que possa ser utilizado e administrado oxigênioà vítima e com escala de 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 e 30/LPM(Litros por minuto) podendo ser visualizado em dígitosfrontais e laterais, um aspirador venturi com frasco coletorde plástico de 500ml, magueiras de conexão incluídas, umumidificador c/máscara e extensão ; 1 jg Cânula de Guedelnº 0, 1, 2, 3, 4 e uma mochila de transporte do conjunto,confeccionada em material semi-rígido revestido em nylonplastificado com compartimentos para cada componente.

UN 20,00  PROTEC 0,0000 1.043,00    20.860,00   
24 ESFIGMOMANOMETRO. Aparelho destinado a aferir osníveis sistólico e diastólico da pressão arterial, contentomanômetro dividido em milimetros de mercúrio (mmHg),protegido por carcaça em polímero resistente na cor branca,braçadeira em tecido de nylon com sistema de fixação dotipo velcro, manguito com câmara de ar confeccionada emborracha de no mínimo 24 x 13 cml, e pera de borracha paraa insuflação da câmara com botão rosqueável regulador.Todo o aparelho deverá ser acondicionado em bolsa dematerial sintético com fechamento em zíper.

UN 25,00  PREMIUM 0,0000 33,60    840,00   
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  62/2013 - PR 109/2013109/201314/06/2013Folha:  6/8ItemParticipante: Especificação28763 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total31 IMOBILIZADOR UNIVERSAL DE CABEÇAS, Equipamentofabricado em espuma, aplicada camada externa de tintaemborrachada, que transfira para toda a peçacaracterísticas impermeabilizantes. Composta por uma baseretangular que possui cintas em nylon emborrachado evelcro para afixar a base na maca. Duas peçasindependentes de formato retangular, com no mínimo 6 cmde espessura, com velcro na sua base, permitindo assimsua fixação na base retangular fixada na maca. E doistirantes compostos por cinta de nylon com velcro eacabamento emborrachado, que permita a fixação dacabeça da vítima nas peças retangular..

UN 40,00  FLUTSPUMA 0,0000 127,50    5.100,00   
32 KIT PARTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, Kit de partodescartável, acondicionado em embalagem plástica lacradopor processo de selar a  quente. Deverá conter:Um par de luvas descartáveis estéril, tamanho 8,5;Um avental plástico descartável;Um bisturi descartável estéril;Dois Clampes descartáveis estéreis;Um Cobertor aluminizado de 60cm x 180cm;Um Pêra de borracha para aspiração tamanho “P”;Um Saco plástico com lacre para fechamento, paraacondicionamento da placenta;Três Campos descartáveis de não-tecido nas dimensões de50cm x 50cm;Um lençol descartável de não-tecido;Um identificador de pulso para bebê do tipo pulseira; eUm Absorvente higiênico.

UND. 20,00  SERMEDICALL 0,0000 38,50    770,00   
33 LANTERNA PUPILAR, Lanterna portátil para uso em examediagnostico. Corpo cilíndrico na cor cinza. Abertura anteriore posterior para colocação de pilhas. Abastecida com 2pilhas pequenas “AA”. Iluminação fornecida a partir de umalâmpada pequena de alogêneo, alojada em um cabeçotetambém na cor cinza, em diâmetro maior que o corpo delanterna, possuindo na região frontal um visor de cor cristalem plástico.  Botão liga-desliga na cor preta, próximo a partefronto-lateral do corpo da lanterna.

UN 50,00  SUPERMEDY 0,0000 9,50    475,00   
41 MÁSCARA FACIAL ADULTO, COM RESERVATÓRIO O²,Mascara facial para oxigeniterapia, fixa com alça de elástico,com mangueira e com reservatório O². UN 30,00  MD 0,0000 9,50    285,00   43 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ÓCULOS desegurança constituído de lente removível, cristaltransparente,em peça única, projetando-se em aba lateralpara proteção dos olhos. Confeccionada em carbonato,revestida com película anti-embaçante. Armação comhastes em nylon na cor azul, com dispositivo que permitaseu ajuste (comprimento), macio e indeformável. Dotado deproteção lateral do mesmo material e cor da lente.

UN 30,00  DANNY 0,0000 3,00    90,00   
46 PRANCHA RÍGIDA ADULTO, construída em POLIETILENOde cor laranja. Deverá possuir dimensões de 1.83x044cm eespessura de 6,5mm, com corte próprio para resgate,fendas laterais quem permitam a fixação de tirantes denylon, e inscrição centralizada em tinta que permita a rápidavisualização das palavras “BOMBEIROS, ITAPEMA FONE193”. UN 30,00  CEPPO 0,0000 290,00    8.700,00   
55 TALA IMOBILIZADORA DE PAPELÃO TAM P UN 1.000,00  SERMEDICALL 0,0000 0,21    210,00   56 Tala para imobilização de papelão, tamanho "G" UN 1.000,00  SERMEDICALL 0,0000 0,47    470,00   Total do Participante --------> 44.038,50   _________________________
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  62/2013 - PR 109/2013109/201314/06/2013Folha:  7/8ItemParticipante: Especificação29383 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total44 Oxímetro de pulso com visor de LCD, indicando a saturaçãode oxigênio, a freqüência cardíaca, a barra gráfica, o horárioe o status da bateria. A freqüência cardíaca deve estar nafaixa de 30 – 250 batimentos por minutos e a saturação deoxigênio na faixa de medição de 35 a 100%. O monitor deveser portátil, com peso aproximado de 200g. Alimentaçãoatravés de pilhas. Alarmes de áudio e tom de pulso audível.Alarmes configuráveis dos valores limites da saturação deoxigênio e da freqüência cardíaca. Memória interna paraarmazenamento dos dados e comunicação com PC atravésda porta USB. O equipamento deverá acompanhar osseguintes acessórios: 1 sensor de oximetria reutilizáveladulto, 1 sensor de oximetria reutilizável infantil e manual deinstruções em português. Garantia mínima de 1 ano contradefeito de fabricação. Apresentar Catálogo para análise doequipamento e Registro junto ao Ministério da Saúde.

UN 10,00  GENERALMEDITECH 0,0000 1.450,00    14.500,00   

Total do Participante --------> 14.500,00   _________________________ItemParticipante: Especificação31079 - BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total27 ESTETOSCÓPIO, TIPO RAPAPORT DUOSONIC. Aparelhodestinado a auscuta os sons da respiração e os batimentoscardíacos. Permite emprego no monitoramento de sinaisvitais no interior de veículos em movimento ou por sobre asroupas da vítima. Tendo os dutos de látex na cor azul roial edemais peças metálicas cromadas. Deverá apresentar doisdutos que ligam o arco de auscuta a campânula. Acampânula deverá ser do tipo reversível, permitindo oexame de pacientes adultos e infantis. Deverá ainda possuirolivas em látex preto ou transparente. Acompanha oaparelho kit com membranas de auscuta e olivassobressalentes.
UN 25,00  SUPERMEDY 0,0000 20,25    506,25   

39 MÁSCARA DE VENTILAÇÃO, PARA RCP,CONFECCIONADA EM SILICONE TRANSPARENTE DEFÁCIL LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO. TEM PORFINALIZADE EVITAR O CONTATO DIRETO COM A BOCADO SOCORRISTA À DA VÍTIMA, EM PARADARESPIRATÓRIA E/OU CARDIORESPIRATÓRIA, DEVERÁSER ANATÔMICA AO ROSTO DAVÍTIMA POSSUINDOBOCAL E VÁLVULA DE CONTRA-FLUXO. DEVERÁAPRESENTAR BOLSA DE AR NA PARTE ONDE FICAAPOIADA SOBRE A FACE DA VÍTIMA, EVITANDO QUEOCORRA O ESCAPE DO AR VENTILADO DURANTE AREANIMAÇÃO RESPIRATÓRIA. DEVERÁ POSSUIRWENTRADA PARA OXIGÊNIO E TIRA ELÁSTICA PARAFIXAÇÃO DA CABEÇA DA VÍTIMA E POSSUIR ESTOJOEM PLÁSTICO RESISTENTE PARA SEUACONDICIONAMENTO.
UN 100,00  MD/MACROSUL 0,0000 22,90    2.290,00   

42 MÁSCARA FACIAL INFANTIL,  COM RESERVATÓRIO DEO², Mascara facial para oxigeniterapia, fixa com alça deelástico, com mangueira e com reservatório O². UN 30,00  MD/MACROSUL 0,0000 9,05    271,50   49 REANIMADOR MANUAL INFANTIL, tipo ambu de siliconeautoclavável com capacidade de 250ml, bolsa auto inflávelválvula limitadora de pressão, máscara em, silicone combordas arredondadas. UN 20,00  MD/MACROSUL 0,0000 98,00    1.960,00   59 Tesoura confeccionada em material metálico e cabo emmaterial plástico, ambos resistentes a exposição emautoclave. Com lâmina serrilhada e ponta arredondada(romba), que permita o corte das vestes das vítimas sem orisco de lesioná-las. Com 19cm comprimento. UN 50,00  MD/MACROSUL 0,0000 10,79    539,50   Total do Participante --------> 5.567,25   _________________________Total Geral ----------------------> 105.897,90   
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 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.EVERALDO DAROSALEX MAURÍCIO DEMARCHI TROMBELLIMAYRA LUIZA KRAUSS
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