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PREGÃO ELETRÔNICO 2018.10.17.1-PE 

ITEM 01 



QÇA 	
- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
ESTADO DO CEARÁ 

C.adastramento das Cartas Propostas: Término: 09 de Novembro de 2018 às 09h50min 
Abertura das Canas Propostas: Início: 09 de Novembro de 2018 às lOhOOmin 
Sessão de Disputa de Lances: Inicio: 09 de Novembro de 2018 às llhOOmiri 

PROPOSTA_COMERCiAL  

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÀ O - 
MARCA' PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL FABRICANTE: 
BOMBA DE INFUSÃO Caracteristica Física Equipo Universal. Possui / 

1 4 Lirld / SANTR0NlC 920000 36.800,00 

- - Bateria. KVO Alarmes, Possui Programação da Infusão. Bolus.  
ESFIGMOMANÕMETRO DE PEDESTAL Caracteristica Fisica 

2 2 Und Especificação Material de confecção em aço/ferro pintado. Aplicação PAEMIUM 500,00 1.000.00 
- - adulto, braçadeiraí fecho em nylon? metal, tipo aneróide.  

MONITOR MULTIPARÀME'TROS: Caracteristicas Flsica Tamanho da 

3 4 Und 
Tela de 10" a 12, Possui Eletrocardiograma (ECO). Oxirnotna (SP02). 

1—LCDII.  

ALFAMED 16.000,00 64.000,00 
Pressão não Invasiva (PNI). Respiração Temperalura, Tipo de Monitor 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 
4 2 Und Caracteristica Física Especificação Aplicação Infantil, possui FARMATEX 200,00 400,00 

reservatório, material de confecção e
RI

m silicone.  
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTCO MÓVEL: Característica 

8 1 Und Fisica Especificação Capacidade de 6 a 10 litros. Suporte com OLIDEF 2.800,00 2.800,00 

- - rodizios, Válvula desegurança em frasco termoplãslico?vidro. 

10 2 Und 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Característica Física 

WELMY 1.200,00 2.400.00 
- - Especificação: Modo operação digital.  

BOMBA DE INFUSÃO: Característica Flsica Especificação Equipo 
12 4 Und universal, possui bateria, XVO. alarmes, programação da infusão. 

1bolus.  
SANTAONIC 9.200,00 36.800,00 

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO:  Característica Física Especificação. 
13 6 Und Material de confecção em aço inoxidável, apoio de braço em aço FM 300,00 ¶ .800,00 

inoxidável, tipo pedestal altura regulável.  
CARRO MACA AVANÇADO: Característica Física Especificação' 

16 1 Und 
Elevação hidráulica, com suporte de soro, acessórios colctonetes. 

(3M 12 000 00 12 000 00 com capacidade de até 180 KG. Leito aço inoxidável. com  estrutura 
emAço.  
ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL: Característica Física 

''CI 4 Und Especificação: Material de confecção em aço / ferro pintado. Aplicação PREMILJM 500.00 2.000,00 
- - adulto, braçadeira! fecho em nylon! metal, tipo aneróide  

19 6 Und 
ESTETOSCÓPIO ADULTO: Característica Fisica Especificação tipo 
duplo, ausculador aço inoxidável.  

PREMIUM 70,00 420,00 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Característica Física 
20 4 Und Especificação. Material de confecção em tecido em algodão. PREMIUM 99,00 396,00 

braçadeira! fecho velcro 
ELETROCARDIÓGRAFO COMPUTADORIZADO: Caracteristica 

21 1 Und Fisica Especificação Software para exame em computador 12 ALFAMED 8.000.00 8.000,00 
números de canais, acessónos com 1 cabo de ECO  

1 Und 
LANTERNA CLINICA: Caracteristica Física Especificação Tipo Led 

MIKATOS 80.00 80.00 

& 



- MONITOR MULTIPARÃMETROS: Caractersticas Física Tamanho da 

25 1 Und 
Tela de lO" a 12", Possui Eletrocardiograma (ECG). Oximetna (SP02), ALFAMED 16.000.00 16.000.00 Pressão não Invasiva (PNI), Respiração, Temperatura Tipo de Monitor 
—LCOI  

27 3 
- OXIMETRO DE PULSO: Característica Física Especicação Tipo 

ALFAMED 2.150,00 6.450.00 Portátil de mão. sensor de Sp02 01.  
REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 

30 4 Und Característica Física Especificação Aplicação Infantil. possui FARMATEX 200.00 800.00 
reservatório, material de confeccão em silicone 1 __________*_____________ 

ALOR TOTAL DA MOPOSTA ,Oa EXTENSO: 

Jcento e noventa e dois mil, cento e quarenta e seis reais 	 TOTAL 	192.146.00 

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia VALIDADE DA PROPOSTA  
contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, que todos os impostos estão inclusos nos preços acima e que 60 (SESSENTA) DIAS 
o frete e seguro são por nossa conta. 
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, conforme estabelece artigo 3 0  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Ref.: PREGAO ELETRONICO n°2018.10.17.1 - PE 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidade de 
Pronto Atendimento- UPA, conforme Proposta de Emenda 07557.784000/1177-03 e Proposta de Emenda 
07557.78400011177-10, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Horizonte/CE. 

1. Identificação do Licitante: 
• Razão Social: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUIMICOS E LAB. LTDA 
• CNPJ 41.654.74010001-29 	Inscrição Estadual:06.9 14.080-4 
• Endereço completo: AV. Washington Soares 5455 - José de Alencar - CEP 60.830-005 - Fortaleza - Ce e. 
• Representante Legal (José Hairton Teles dos Santos, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 93002232804, CPF 
312.960.173-20, domicilio Rua Professor Anacleto, 50- Apto. 203 - São Gerardo - CEP 60450-360 - Fortaleza 
-Ce.). 

-. lefone (85) 3253.4772, fax (85) 3253.5628, e-mail: quimiforfllda@hotmail.com  
- anco Brasileiro de Desconto S/A - BRADESCO (preferencialmente), agencia 0741-2 e no da conta corrente: 

023451-3 

2. Condições Gerais da Proposta: 
A presente proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

3. Formação do Preço 

(tem Descrição do material 	 Quant. 1 Unid. Marca 	1 P.Unit 	P.Total 
1 Bomba de infusão: característica física 	 4 	Unid. LIFE MED 9.000,00 	36.000,00 

especificação: Equipo universal, possui bateria, 
KVO, alarmes, programações da infusão, bolus. 
Modelo ofertado: Smart Mono Canal  

P. tJnit. R$ 9.000,0() (NOVE MIL REAIS) 
FS)TAL: R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) 

Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Prazo de validade da Carta Proposta: 60 ( Sessenta) DIAS 
Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 
o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes à execução do objeto desta 
licitação. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de Habilitação e que 
nossa Cada Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatória (edital). 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2018.10.17.1-PE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
	

ir 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
ESTADO DO CEARÁ 

L4kbhflIVSMW.WFJSC 

	 91-  
Cadastramento das Canas Propostas: Término: 09 de Novembro de 2018 às 09h50min 
Abertura das Cartas Propostas: Início: 09 de Novembro de 2018 às lObOOmin 
Sessão de Disputa de Lances: Início: 09 de Novembro de 2018 às IlhOOmin 

PROPOSTA COMERCIAL  - - 
- MARCA! PREÇO 

TEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
UNITÁRIO TOTAL FABRICANTE: 

BOMBA DE INFUSÃO Característica Física Equipo Universal. Possui 
1 4 Und SANTRONIC 9.200,00 36.800,00 

Batena. KVO. Alaniies, Possui Programação da Infusão. Bolus  
E'SFIGMOMANÕMETRO DE PEDESTAL Característica Física 

2 2 UriU Especificação Material deconfecç.âoem aço ! ferro pintado, ,plicação PREMIUM 500.00 1.000.00 
adulto. braçadeira/ fecho em nylon! metal,  
MONITOR MULTIPARAMETROS: Características Física tamanho da 

3 4 Und 
Tela de 10" a 12', Possui Eletrocardiograma (ECO), Oximetria (SP02). 

1—LCDII.  

ALFAMEO 16.000,00 64.000,00 
Pressão não Invasiva (PNI), Respiração, Temperatura, Tipo de Monitor  

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 
4 2 Und Característica Flsica Especificação Aplicação Infantil possui FARMATEX 200.00 400,00 

reservatório material de confecção em silicone  
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÕVEL: Característica 

8 1 Und Física Especificação Capacidade de 6 a 10 litros Suporte com CLIDEF 2.800.00 2.800.00 
rodízios, Válvula de segurança em frasco termoplásticotvidro  

10 2 Und 
BALANÇA ANTROPOMÉ 

 TRICA 
ADULTO.CaracterisbcaFisica 

WELMV 1.200.00 2.400.00 
Especificação Modo operação digital.  
BOMBA DE INFUSÃO: Característica Física Especificação Equipo 

12 4 Und universal, possui bateria. KVO. alarmes, programação da infusão. SANTRONIC 9.200,00 36.800.00 
bolus.  
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Característica Física Especificação. 

13 6 Und Material de confecção em aço inoxidável, apoio de braço em aço EM 300.00 1 .800,00 
inoxidável, tipo pedestal altura requlável.  
CARRO MACA AVANÇADO: Característica Física Especificação: 

16 1 Und 
Elevação hidráulica, com suporte de soro, acessórios colchonetes. 
com capacidade de até 1801<0. Leito aço inoxidável, com estrutura 

OM 12 000 00 12 000 00 

em Aço  
ESFIC3MOMAN6METRO DE PEDESTAL: Característica Física 

3 4 Und Especificação Matenal de confecção em aço (ferro pintado, Aplicação PREMIUM 500,00 2.000.00 
- adulto braçadeiraÍ fecho em nylon' metal, tipo anerøøp  

19 6 Und 
ESTETOSCÓPIO ADULTO: Característica Física Especificação tipo 
duplo, auscultador aço inoxidável, 

PREMIUM 70.00 420,00 

ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO: Característica Física 
20 4 Und Especificação Material de confecção em tecido em algodão. PREMIUM 99.00 396,00 

braçadeira/ fecho velcro. 
ELETROCARDIÕGRAFO COMPUTADORIZADO: Característica 

21 1 Und Fisica Especificação Software para exame em computador. 12 ALFAMED 8.000,00 8.000,00 
números de canais, acessórios com 1 cabo de ECO.  

1 Und 
LANTERNA CLINICA: Caracteristica Física Especificação Tipo Led. 

MIKATOS 80,00 80,00 

/ 

RJ 



MONITOR MULTIPARAMETROS: Características Física Tamanho da 

25 1 Und 
Tela de 10* a 12'. Possui Eletrocardiograma (ECO). Oximetna (SPO2). 

ALFAMED 16.000,00 16.000,00 Pressão não Invasiva (PNI). Respiração, Temperatura. Tipo de Monitor 
—LCD!.  

27 3 Und 
OXiMETRO DE PULSO: Caracterlstica Física Especificação: Tipo 

ALFAMED 2.150,00 6.450,00 
- Portátil de mão, sensor de Sp02 01.  

- REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 
30 4 IJnd Característica Física Especificação Aplicação Infantil, possui FARMATEX 200,00 800,00 

- reservatório material de confecção em silicone.  
1  

Icento e noventa e dois mil, cento e auarenta e seis reais 	 1 TOTAL 1 192.146.00 

)ECtAMSOI 

Que concordamos com todas as condições do edital, que lodos os produtos colados possuem garantia VALIDADE DA PROPOSTA 
contra defeitos de fabncaçào de 01 (um) ano, que todos os impostos estão inclusos nos preços acima e que 60 (SESSENTA) DIAS 
3 frete e segui 	são por nossa conta 
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Mlcroempresa e Empresa de Pequeno 
Porto, conforme estabelece artigo 3 0  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Ref.: PREGAO ELETRONICO n°2018.10.17.1 - PE 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidade de 
Pronto Atendimento- UPA, conforme Proposta de Emenda 07557.784000/1177-03 e Proposta de Emenda 
07557.78400011177-10, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Horizonte/CE. 

1. Identificação do Licitante: 
• Razão Social: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUIMICOS E LAB. LTDA 
• CNN 41.654.74010001-29 	Inscrição Estadual:06.9 14.080-4 
• Endereço completo: AV. Washington Soares 5455 - José de Alencar - CEP 60.830-005 - Fortaleza - Ce 
• Representante Legal (José Hairton Teles dos Santos. Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 93002232804, CPF 
312.960.173-20, domicilio Rua Professor Anacleto, 50— Apto. 203— São Gerardo - CEP 60450-360 - Fortaleza 
—Cc.). 

lefone (85) 3253.4772. fax (85) 3253.5628, e-mail: quimifort1tda@hotrnai1.com  
•'Banco Brasileiro de Desconto S/A - BRADESCO (preferencialmente), agencia 0741-2 e no da conta corrente: 
023451-3 

2. Condições Gerais da Proposta: 
A presente proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

3. Formação do Preço 

Item Descrição do material 	 1 Quant. Unid. Marca P.Unit P.Total 
2 Esfigmomanômetro de Pedestal- características 	2 Unid. EFE 3.000,00 6.000,00 

física especificação: Material de confecção em aço! 
ferro pintado.Aplicaçaõ adulto, braçadeira/fecho em 
nylon/metal, tipo aneroide. 
Modelo Ofertado: Gamma XXL-S  

flnit. A$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) 
P.TOTAL:R$ 6.000,00 (SElE MIL REAIS) 

Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (Sessenta) DIAS 
Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 
o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta 
licitação. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de Habilitação e que 
nossa Cada Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatória (edital). 
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FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

Número do edital: 2018.10.17.1 

órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE 

Item: 

L' r-' 'Mi  
Arívisa 

Valor Venda Valor VerIci] ta  

• (SFIGMOMANÔME'TR 

t(tT.t!flf. 

ODE PEDESTAL: 

Característica Fisica 
Especificação: Material 

2 
de confecção em aço / 

2 <cCUMc 
/ESFH013 	

ISENTO R$ 	925.98 M 	1.851.96 
(erro pintado. PREMIUM 
Aplicação adulto. 

braçadeira! fechaesn 
n/cn/ ml.fi'ø 

- aneróide. ' 
MOMIOR 

MI) LTIPARÂMETROS: 

Caracterisecas Física: 
Tarnanhoda Tela de 

1Ea12. Possuí 

tleIr0caro$rama 4 GM1 1 8039391001 
G36 R$ 	20.250.00 R$ 	81.000 100 ((CG), Oximetria 

(SP02I. Pressão não 
Invasiva (PNI), 

Respiração, 

t.!nperatura, Tipo de 

Monho, -LCD  

REANIMADOR 
PULMONAR MANUAL 

PEDL&TRICO (AMOU): 
Caracterist.ca risca 

4 E~11~ 2 PSKATOS 
MISSOURI 8021893C00 

RS 	345.00 RS 	690,00 
Apicaflo bitantil. 

INFANTIL 7 

Dono. reS&flS~ 
material de confecç$o 

- ém silicone,  

RALANÇA 
ANTROPOMËTRICA 

10 ADULTO: Característica 2 RAMUZA UP 200150 ISENTO R$ 	2 14Ç.Ol) P5 	4.290.00 
risca Especificação: 

- Modo operação digital.  

1SF IGMGMANÔMETR 

ODE PEDESTAL: 

Carade,,stica fisica 
Especificação: Material 

18 
dtco''tcç3oem aço / 

£ ACCUMEO 
(5111013 

ISENTO R$ 	925.98 R$ 	3.703,92 (erro pintado, PRFMIUM 
Aphcaçio adulto, 

braçadeira/ fecho em 

n',lon/ metal, tipo 
- aneróide __ 

1S1TTOSCÔP1O 

ADULTO: Caraclerística 

19 E isica Especificação: 6 ACCUMED 
CARDIOLOGIC 8027531005 

R$ 	140,55 R5 	843,30 
tIDO duplo. auscultador O 2 

aço Inoxidável 

71 MEM 



Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatória (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 39  da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Data: 08111/2018 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. 

- 

\3  

fl 

io 

/ 



- PA NA e o 

Íllm -e e 

ri 

rr-'i 

I 

, 	+ 

(: L 

' 	1 - 

r  

e. e. 

«uns 0'- 

_4 
CV ',t 

• 
H° 0'Il 	Ia 

ii 
II 
.1 

1 II 
E 

a 	32 c 

& $ óo 
- n 

g 
: 

1 1 	I ' 	• 	: 

1 	li • 	É 2 
1 

! 11! 
! 3 
, 9 E 	- 	a 
C 

• 	3 o. 
e 
- 	A • 	6 

a 
• 

! ! .0. 
A 

• e 	ii 

U n S 	EcOo - 	4#N 
A 

• -t c ,wO • o • 
- O CIA AD 

4: L 

-¼- 

-x -c 

o 

o 

-z 

a 

• 	b 

14 

• 	tI 

1 	- 
'A 

'Ia 
CL 

-o4 

020 

w 1X 

ot 

-J Z4 
<o 

1) z -I- 
wr 

WIJw 



--3--- 

e 2 
1 1 

d 2 

2 

E' 
ia 

li 
c 

z 1 
t1 

Zw 3 8 • 

1 
wW 
00  j 1 
< 

- 1 ia - 

, oS 

fl a 
-,$ 

- - -j 
5 ZO 

00 
,. 

- tu TT<o - •° 
Dc 2 92; 
'0 

0 S 

_I cc WUJ 

fl -t 
Cita o 

2; 
-OS 

j2 
-i 

o2 2 

a 
1  1 z Cc 

• .c 

Vgo 
•0 

U 
-c 
vJ, c 

62 
Lo 

z z  • cc 
D 0 

o c 

a 

o 

'tu 

til *5 
ISiO !'Õ 0W 

EL 
ao 

az 

8 0_so 

a li 
ia 

tu 0  tr 
tu -. 

(TU ou 
-® 	tn- •< 	o; 

1- 
o 

tâ Q 
o 	z e 

9  c 

tn  
À' 4à3O 

c t2 
4Z< 

Fõ 
ti-- 

oz 
.4W 
>1 

og2 
0o Z.i; 

DtIJ- 'ta 
('( O  

go 
0 a 1a 

tD 	O'n  
lu  o-  '- 	-0 

-  
ii-••t 	tu& 

ca< 	Co.  

I i1.s 

2 

les~ 

/ 

É,  



'a, 

* ,,t , Ir jM .aPSC.M 	 rt 

lGlóRhiCtxO*112*Wl 1  '2 
rJ0 3*2..•i l*'OlTj' - CI CM2S3 CI 19114) tflS'1 .<*&I., CI 5421 e. 

gajo ci 30v.,, Cl JMtt - « tW 	Cl 2041 Mi *n S(*21 Cl .a tC 
34.1! 2 loalool lO.1T04I44 	 11 145 C. 	tn!... 	t.dal 'Ira £..__._ 	- lia .5a 1C - I 	Jl%47 A4L!?4J • ".aaf...a 

1S& , ,)x.'.:r , ::. .s......ainSl- '.'eW,.ent..a. a. t. 	 I...4.....t..?....5.. • 1 .t. II 

14O*TS 

1 44ss Cl i 	 t.l. 2 '1C_l 1! 	 4.1.4. 	15-2 •• •41211.4j* 4. ..sl. .... liC 1 1424415 

sant.a... , 	._.._. .. 	- .* - II .1 	 •-.4f.1...4 e.-.etflca.s.anlofl. ___ 
• (n)41 .z 1*5' 

- -_t-'--•-." ,- - 	____________________ - _j. -.r6 	cJaa,.l ni.-..0 Ç,mru'a.145j 4*s 	'ame. ru ZÉ 
- 
À 'l2O*M  

7 .s.a&. 3: 	cflct4,IIfllebAI C..r.44.  

4 usa 

22 •ClnACtjflø C.....ea.i.Is!we-.ça. 	.r,. -.. .s...b.'aa .t.S...., p,m,n.*És,t.d 	Ias tio 4 5C4lI.l 

.a •)'aou,llau2*oo 	 1..s0443 Il.rfl.&.n4... ... 23' .4. -. ________ ____________ 
(....,r..l.,. h..,fl..4. 	...MeaSl..a.)4.,4.rJ.,...l.h.I..... tio * •us. 

na. di 	*L, i.rc 	1.-IS- tia •.l?41* -, ai. _l3 -- __________________________________________ - - _________________________ _____________ -- __________________ 
.......................... 

.ds.n.... .ç.sn.a..4.U.4.4.dd*...t ._ p.lçitlIa III 	 *lVWt lat 
nfl101141fl ......_1.0........ 1 	 (114111, 	.4 

* , l......nOII..$)IW.1.IS. 
•S.*i20I:..fl.rSn...el.l.d. ....iO.d.o0a.ad ,,-.kl.,adI,iI37a4,,II..i,la.*.. 

án 21.4.. .i..lI,,., l0 	'ba,o •i III :)tu*t*d.. ..I. li. V '0w........dl 112(0:,': co .... 

Pl*'fl.t*.1.IMa,Mw.4.I..n..1..wl4dn,MSm.lMI..lc.*,ea.,e,...w.dn. .....41i*4fl1.!l.sk. ..... 

446cn4M)C.vtnta,p,rnrc, C4,at 	t.,.stn.*il'. M*•'I4 41, ..........,.11ltl..',.nI.ó4.4#)I0t 
la 4 

51 ÇStftC1(Õ0O)Cu'Dcl..2...t4,,Çq.çr 	I's.dnk,..n.Pa.R.n'.4Ih,l l 
l2nCls3yAkAnR3 ,CIATO (AIat.41 *11'uI ......c., t%%1.4j 	 .o'lutà. .- ..,aa. .W!e,1n.4111  .11,,,, 

• 2 

nl1.tticMtI.CciOlt!,C..n,..r(, .ajtm.*. 	I"s'1ø•-4'I'2) 011 ....... n..nae.. 
.5w'. non'a,',n-2ynp1a.1a.nt1.n'•n 	'ncl,ç)o'.'.'-... ,., :JSCII;,ó..d.q.*Sa.½1... 

.1.0,1.1*1.. 	1421%'. Õta.4 4*1 '04*.S 	 44. t.1MtlA.4!rla I•l•lb a tino' 

LA44ICIIACI.MCft: C..w*'ql. L,l.jby.jl..a, 910114 a, 

a 2*520 	.flita..lSfl Itrt t?:irJ*w4 	 .. . 	rol_a. ..Q tu 
.fl 

*LU€4* fl2a Cl IttlIJLâQC 3 c:tj.* 	',!'2M1&tcl hw*.I 	4 	.rft*ta •.ti.Ial. •n. 
1 l AtAra d' :n.4S,41l11w. 1.11*2 	.I4ntfl.tecta 	111511 A*rWr4t 	...t...flI*..w4. 
.a.r4542 11.11*1.1 :;44-oc....w..*..tfli. ICI.':lt1. '44*1.1111 	JlP'4.$ tseldlssselIe 

1 •fl.CWOI 409t(l Croe.*.aI,aa. 2.911'..1' ..... ad Il. *....>. 
•1'A..t l*2*l*ll44S.49141(..la(rej..te CI'2" 31 ..'à,tt91id la el.... 	I1*III.11lld. 

14 11531 -o - inc.4ç 4iS.5• 	11.11 	1.0C- fle%l .,a*lao. ,. ,.Sl 1ld.*r.uc 51111*4113 - ç 0 l2 1 Casa 
14l 151. 	 24(1C4 0.14 -5' 41.0.5 lIas ia.e.. 	.*ldç. tara - . 	,.l 5,1141. 

'óI*t:4i 	'.12. -*L-..ai.,lIa4..at,a. •.drni.s %.l..s 1I.II...Ina*C....tI.i.s. 
lila ah. a .4. .lh* 	5 '4*5I' Yfrn IãlÇ 2l4a alio' 1II 't4,')d,i 1e115151 

!nlla*2t1%41 4,r. -1 	(.41.4 ..w, rIM a. *e5O rs4.. -e"nodas.aI..- 

1*3 '224.4 .44M' 1...l 	 .'110çh 1n4, u.fr 	s e.IaI5. Va.d t.o.d.a 	- IX It 
.. 	14 le, *1.*1  .1'MI 'lIsa. .l*1-. ..a 	- __t._ — It 	*iS•. Mólos 5111 	aIfldl 

, 

r 018 



: 4%4t 

4..1..a. 	 .a. 	S.a. 	e-..- fl....,  ..t...a ...--.a- 

1.Or4- 	 41*4JO 	oer. a ..t 	•U• 	. 	. 	.Sa. 	 •.e 4401 	14 

v440..J. 	4..rI.*.0a...., 	 SO4S1U*ttsà-i 

er., - TI..w.re..4e..............eI.e...( MIP44....ie) 
*''e#4..*4.O44'..44..000O4.•fl4' IO2*'4'a—eIfltO 1aM..te..S 	 t 

.r.fl.. *0-.., 	e. ,à. 4* e'. ,.a-ae.e.4* fltI.p..4...d. - •14 
.._*':. 	04* 'es * .W.Mbn 4.... e. 	'.e. . 	1101 ..I.$.• 	.,'t.1. 	444.11  

a .c..Mt — tIP *r*o**11'*s.S* 10044. 4......... 4.0*.. I•flKI•fl ..a.. 

..tJ 	*5Se5 - lO.*0*0 	0,'•fl59 .0W-e *4 .• •ek— 	 Iv.4. l•e I• wIeI'a5• 00 
Ia.... *15 	 4• l•-t •40*.4. - 0.44... - 5e 	u.d4.- ..* e'. laos. * -nS .t... 

'0404. .e.. ar.t'. 	4*4s4q Os 

oc"aa' 
• ..,.á4,..... 

1.e0-*4 ..............  
..e.n*5n* I•e.L* .ns.n ,  G4%ssOlII dflIIsI Se h.,w.'..s0sb.d,4hl. .sHs-.a..*4. .k..hl,-w 	- ...k*n efll.'4. ,...,*a*.4*lfl.lt oI4.'%; 141.5144 

G0l. *1*5 4.4.0*0 1014 

-ri  

/ 



PREGÃO ELETRÔNICO 2018.10.17.1-PE 

ITEM 03 

n 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
ESTADO DO CEARÁ 

1&3 

Cadastramento das Cartas Propostas: Término: 09 de Novembro de 2018 às 09h50min 
Abertura das Canas Propostas: início: 09 de Novembro de 2018 às lObOOmin 
Sessão de Disputa de Lances: Inicio: 09 de Novembro de 2028 às 2 lhOOmin 

PROPOSTACOMERCIAL - _ _______________ 

ITEM QTDE - UNJO DESCRIÇÃO 
MARCA! PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL FABRICANTE: 
BOMBA DE INFUSÃO Característica Física Equipo Universal. Possui 

1 4 Und SANTRONIC 9.200,00 36.800.00 
Bateria KVO Alarmes, Possui Programação da Infusão, Bolus  
ESFIGMOMANÕMETRO DE PEDESTAL Característica Física 

2 2 Und Especificação Material de confecção em aço 1 terra pintado. Aplicação PREMIUM 500,00 1.000,00 
adulto, braçadeira/ fecho em nylon! n,etal. tipo aneróide  
MONITOR MULTIPARÂMETROS: Características Física Tamanho da 

3 4' Und 
Ta do 10" a 17, Possui Eletrocardiograma (ECG), Oxirnetna (SP02). I—LCDII,  

ALFAMED 1600000 6400000 Pressão não Invasiva (1 3 1,11) Respiração, Temperatura. Tipo de Monitor . 
REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 

4 2 Und Característica Física Especificação: Aplicação Infantil possui FAIRMATEX 200.00 400,00 - - reservatório material de confecção em silicone. 
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÕVEL: Característica 

8 1 LJnd Fisica Especificação Capacidade de 6 a 10 litros. Suporte com OLIDEF 2.800.00 2.800,00 
rodi2ios Válvula de segurança em frasco ternloplasticotvidro.  

10 2 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Característica Física 

WELMY 
Especificação Modo operação digital.  1 200,00 2.400,00 

BOMBA DE INFUSÃO: Característica Física Especificação Equipo 
12 4 Und universal possui bateria, IIO, alarmes, programação da infusão. SANTRONIC 9.200,00 36.800,00 

bolus. 
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Característica Física Especificação: 

13 6 Und Material de confecção em aço inoxidável, apoio de braço em aço FM 300,00 1 .800,00 
inoxidável, tipo pedestal altura regulável.  
CARRO MACA AVANÇADO: Característica Física Especificação: 

16 1 Und 
Elevação hidráulica, com suporte de soro, acessórios colc1onetes. 
com capacidade de até 180 KG. Leito aço inoxidável, com estrutura 

GM 1200000 1200000 

em Aço  
ESFIGMOMANÕMETRO DE PEDESTAL: Característica Flsica 

4 Und Especificação Material de con'ecção em aço ; ferro pintado. Aplicação PREMIUM 500.00 2.000.00 - adulto, braçadeira! fecho em nyloni metal, tipo aneróide 

19 6 Und 
ESTETOSCÓPIO ADULTO: Característica Física Especificação tipo 

Iduplo. auscultador aço inoxidável.  
PREMIUM 70.00 420,00  

E 	ADULTO Característica Física 
20 4 Und Especificação Material de confecção em tecido em algodão, PREMIUM 99.00 396,00 

braçadeira/ fecho velcro. 
ELETROCARDIÓGRAFO COMPUTADORIZADO: Característica 

21 1 Und Fisica Especificação Software para exame em computador, 12 ALFAMEI) 8.000,00 8.000,00 
números de canais, acessórios com 1 cabo de ECG. 

1 Und 
LANTERNA CLINICA: Característica Física Especificação Tipo Led, 

MIKATOS 80.00 80,00 

/ 
4J 



MONITOR MULTIPARÁMETROS: Características Física Tamanho da 

25 1 Und 
Tela de 10" a 12. Possui Eletrocardiograma (ECG). Oximetria (SP02). 

ALFAMED 16.000,00 16.00000 Pressão não Invasiva (PNI). Respiração, Temperatura Tipo de Monitor 
—LCDII.  

27 3 W' 
OXÍMETRO DE PULSO: Caracteristica Fisica Especificação Tipo 

ALFAMEO 2.150,00 6.450,00 
Portatil de mão, sensor de Sp02 01.  

- REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 
30 4 Und Característica Fisica Especificação Aplicação Infantil possui FARMATEX 200,00 800,00 

- reservatõro material de confecção em silicone 1 __ 

Icentoenoved mil, cento O Quarenta e seis reais 	 1 TOTAL 1192.146,00 

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garania VALIDADE DA PROPOSTA 
contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, que todos os impostos estão inclusos nos preços acima e que 60 (SESSENTA) DIAS 
o frete e seguro são por nossa conta. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, conforme estabelece artigo 30  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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Ficha Técnica do licitante: Licitante 3 	 X 

Edital 2028.10.17.1 Aquisição de EquipamentosMaterlal Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidade de 
Pronto Atendimento UPA, conforme Proposta de Emenda 07557.784000117703 e Proposta de Emenda 
07557.784000117710, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de HorizontecE, conforme especificações 
contidas no Termo de Referencia, do órgão Promotor Horizonte CE 

Unidade Compradora 16 
Marca: 

' 
Aquisição de EquipamentosMatenal Permanente e Material de Cors~ destinados a iJnldaaec€

j:  Especificação do Produto: Pronto Atendimento UPA, conforme Proposta de Emenda 07557.784000117703 e Propost:64e ' 

Emenda 07557.7840001! 7710, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de 	'- 
HoflzanteCE, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

Data: 0811112018 

Prazo de validade da proposta: 60 dias 

Valor da Proposta: RS 12.600,00 

Impostos: ICMS: 	IPX: 

Informações Adicionais: 

Informações sobre preços e marcas 

Produto 	 Quant. Unidade 	Tipo de preço 	 Preço Inicial Preço Final 	Marca 

n-tscnçêo 

MONITOR 
MULTIPARÁME'TROS: 
caracteristcas flsica: 
Tamanho da Tela de lO' 
a 12', Possui 
Eletrocardiograma 	

4,00 	Unidade 	Lnitaro 	 12.600,000000 12.600,000000 (ECG), Oximetria 
(sp02:.. Pressão não 
Invasiva (PNI), 
Respiração, 
Temperatura, Tipo de 
Monitor "LCD" 

MONITOR MULTIPARÂMETROS: Caracterist,cas Fisica: Tamanho da Tela de 13" a 12", Possu: Eletrocardiograma (ECG), Oximetna 
(SP02), Pressão não Invasiva (PNI), Respiração, Temperatura, itpo de Monitor "LCD" 

Valor Total do Lance Inicial 1 	R$ 12.600,04 Valor Total do Lance Final [ 	 R$ 32.600,04 

tspeciflcaçõo ds docjrnentos anexados 

No. 	 Descrição do documento 

n 
Carta P"oposta' Item 03.pdf 

Dcclaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de dir&to, que cumprimos plenamente os lequisitos da habilitação e que nossa procosta está em 
conformidade com as exigências de instrumentos convocetóros. 

Declaração de condição de ME'EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

li 
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CARTA PROPOSTA 

Numero do Pregão: 2018.10.17.1-PE 

Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidade de Pronto 

Atendimento 	- 	 UPA, 	conforme 	Proposta 	de 	Emenda 	07557.78400011177-03 	e 	Proposta 	de 	Emenda 

07557.78400011177-10, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referencia. 

Item Especificação do Objeto Qtde Marca Valor Unitário Valor Total 

MARCA: PROLIFE 

FABRICANTE: PROLIFE 

MODELO: PIO 
03 04 Prolife R$ 12.600,00 R$ 50.400,00 

RMS- 10394530039 
(Doze Mil e (Cinquenta Mil e 

PROCEDÊNCIAS: BRASIL 
seiscentos Quatrocentos 

Reais) Reais) 

Monitor Multiparamétrico PiO 
(ECG. Resp, Temp, PNI e Oxlmetria) 

Descriclo Geral 
Desenvolvido com características inovadoras, o PiO é 
um 	Monitor 	Multiparamétrico 	pré-configurado 	que 
possibilita a monitorização de S parâmetros básicos. 
Apresentando todas as curvas e valores numéricos dos 
parâmetros fisiológicos em monitor de cristal liquido 
Interno. 

Is 
Visor LCD colorido de 10.4 com navegação através de 
botão rotativo e teclas de atalho, resolução mínima 
800x600 pixels, com apresentação de até li curvas 
simultaneamente e possibilidade de alternar modo de 
exibição para números grandes. Software e teclado em 
português. 

Características Físicas 
Monitor 	leve, compacto e facilmente transportável. 
Com peso aproximado de 4,5 kg e alça integrada para 
transporte. 



Interface 
Possui conector RJ-45 para comunicação através de rede * 

cabeada que possibilita a visualização de outros leitos 
em modo leito a leito 	bem como conexão com a 
Central de Monitorização Prolife. 

Alarmes 
Alarmes 	configuráveis 	pelo 	usuário, 	técnicos 	e 
fisiológicos, 	sonoros 	e 	visuais, 	com 	3 	níveis 	de 
prioridade ajustáveis, e memória para armazenar 1000 

eventos de alarme, com interfaces e configurações 
especificas para cada ambiente (UTI, Centro Cirúrgico, 

Pronto 	Atendimento 	e 	Diagnóstico) 	e 	paciente 

(neonato, 	pediátrico 	e 	adulto). 	Possui 	leds 	que 
diferenciam os tipos de alarme de acordo com a 
prioridade. 

Memória 
Possui tendências gráficas e numéricas de até 120 horas 
de todos os parâmetros ativos e modo de tela para 
visualizar tendências de oxicardiorespirograma. Além 
dos valores 	medidos, 	armazena 	1000 eventos de 
alarme, 128 eventos de arritmias e 800 medições de 
PNI. 

Funcões Gerais 
Modo de demonstração protegido por senha para 

simular os sinais vitais durante treinamento do corpo 
clínico. Possui função de cálculo de medicamentos. 

Alimentado 
Alimentação bivolt automático (AC 100-240V) e bateria 
de chumbo interna recarregável pelo próprio monitor 
com autonomia de 60 minutos. 

Escecifica6es dos Parâmetros 

ECG: 3 ou 7 derivações simultâneas com detecção de 

QRS e análise de segmento ST; análise de arritmia com 
gravação de 128 eventos arrítmicos e suas respectivas 
curvas; faixa de frequência cardíaca: de 10 a 300 bpm; 
possibilidade de gravação de uma derivação de ECG 
completa; Reconhecimento e alarmes para 18 tipos de 
arritmias/artefato; 	proteção 	contra 	descarga 	de 
desfibrilador e detecção de pulso de marcapasso. 

Frequência 	Respiratória: 	Por 	impedância 	torácica, 
através de eletrodos de ECG; faixa de frequência 
respiratória: O a 150 rpm e apresentação de curva de 
respiração; com alarme de apneia programável. 

Temperatura: Monitorizaçao de 2 canais simultâneos 
por meio de sensor superficial e/ou esofágico; faixa de 
temperatura: Da 50C; 

Pressão Mio Invasiva: Modos manual, automático e 
STAT; intervalo do modo automático programável entre  

/ 11_~ 
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Sistólica, Média e Diastólica; faixa de pressão sistólica: 
1 minuto a 8 horas, com indicação das pressões 

 

30 a 270 mmHg; faixa de pressão diastólica: 10 a 220 
mmHg; faixa de pressão arterial média: 20 a 235 mmlIg; 
válvula de pressão excessiva; 	armazenamento 	para 
revisão das últimas 1000 medidas; Função de teste de 
vazamento de ar no sistema de N'lI feita pelo usuário. 

Oxlmetria 	de 	Pulso: 	com 	indicação 	numérica 	dos 
valores de saturação e pulso; Faixa de saturação de 
5p02: 1 a 100%; faixa de frequência de pulso: 25 a 250 
bpm; Apresentação da curva de pletismografia, barra de 
pulso e qualidade do sinal. 

Acessórios que acompanham 
01 cabo de ECG de 5 vias tipo garra, padrão IEC 
01 Sensor de Oximetria, reusável, tipo clipe adulto 
01 Extensão para braçadeira de PNI, reusável, com 
engate rápido 
01 Braçadeira de N'lI, reusável, paciente adulto 
01 Sensor de temperatura cutâneo, reusâvei, paciente 
adulto 
01 Cabo de força, padrão ABNT, 3 pinos (2 fases + terra) 
01 Cabo equipotenclal (cabo para aterramento 
adicional) 
01 Manual de operação 

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS 

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 dias 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes 

a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 

Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Data: 0811112018 
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FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

Número do edital: 201810.17.1 

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE 

Item: 

Ti   M odeia 	Arivisa 
Valor Venda Valor Venda 

—
M 

'ESFIGMOMANÕMETR 

t 

. 1 
Unitário Total 

ODE PEDESTAL: 1 
CarMteristica Fislca 1 
Especlf cação: Material 

2  
de confecção em aço / 

2 ACCUMID 
ESFH0I3 

ISENTO R$ 	925.98 lis 	1.851.96 
Ferro pintado, PREMIUM 
Aplicação adulto. 

braçadeira/ Fecho em 
nylon/ metal, tipo 

aneróide.  

MOMTO 

Mt,JLTIPARÃMETROS: 

Caraceqíucas Física: 
Tamanho da Tela de 

/ 10 a 12', Possui 
Eletrocardiograma / 	636 

8039391001 
aS 	20.20(X1 R$ 	8I,O,00 

(€CGLOxlmetria 9 
(SP02), Pressão no 

Invasiva (PNI), 
Respiração. 

Temperatura, tipo 06 
.M2!!kor —LCD  
REANiMADOR 
PULMONAR MANUAL 

PEDIATRICO AMS*J): 

caracterisuca risca 
4 (wec'cac30: 2 MIKATOS 

MISSOURI 8021993m0 
RS 	345.00 liS 	690,00 

Aphc.açio infantil 
INFANTIL 7 

possui reserfltõrio, 
material de confecção 

- em sIlitone,  

BALANÇA 

ANTROPOMLtTRICA 

10 ADULTO: Caracteristica 2 RAMUZA DP 200/50 ISENTO RS 	2.145,00 R$ 	4.290,00 
risica Especificação: 

Modo operação digital.  

ESFIGMOMANÕMETR 

O DE PEDESTAL: 

Caracteristica Física 

(weclfcaçk: Material 
de confecção em aço ,' (511)13 

18 A ACCUM(D ISENTO R5 	925.98 70 lis 	3.3.92 
tem pintado, P*(MUM 
Aplicação adulto. 

bcaçadelra/ fecho em 

nyloa/ metal, tipo 

ESTETOSCÓPIO 
ADULTO: Caracterlstica 

19 física Especificação: 6 ACCUMED 
CARDIOLOGIC 8027531005 

R$ 	140.55 R$ 	843.30 
tipo duplo, auscultador 

O 2 

aço looxklóvel 

*i í 
La 
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(SFIGMOMANÕMETR 1 O ADULTO : 1 
Caracteristica Física 

ALGODÃO 1 

10 
EspecifKaç5o; Material 

ACCUMEO FECHO VELCRO 
9027531002 

AS 	143.16 AS 	573,84 
de confecção em 

ADULTO 
2 

tecido em algodio. 
braçade.ra/ fecho 
vticio.  
E LE TROCAR 01(56 RAIO 
COMPUTADORIZADO: 
Característica Fisica 

21 
Especificaçio: 
Software para exame 1 

MACROSU CARDIOCARE 8007021000 AS 	16096.09 	AS 	16.096.09 
2000 4 

em computador. 12 
números de anais, 
acessóaos com 1 cabo 
deECG.  
LANTf ANA CLINICA: 

24 Caraclerlstica FisIca 
1 ROMED R0O4l ISENTO 

AS 
Especificaç3o: TIPO 47.70 	 47.70 
Le 
MONITOR 
MULTIPARAMITROS: 
Caracteosticas Física: 
Tamanho da Tela de 
10a12',Possul 

25 
Eletrocardiograma 

1 01.11 G3G 
8039391001  

R$ 20.250.00 R$ 	20.250.00 
(ECO). Oximelrla 9 
(SP02I, Pressio aio 
InvastQa (PNI), 

Tempesatura, Tipo de 
Monitor -LCD. 

- OXÍMETRO DL PULSO; 
Característica nuca 

W39391001  27 Especiricaç.io: Tipo 3 OMI 015 R$245.70 AS 	737.10 
Portátil de mio. senhor 

8 
 

- deSpO101.  

REANIMADOR 
PULMONAR MANUAL 
PEDIÁTRICO AM8U): 
Característico Fisica 

MISSOURI 8021893000 
30 íspecif'icaçio: 4 MIKATOS AS 	345.00 RS 	1.380.00 

Ap11caç5o Infantil, 
INFANTIL 7 

possuí reservatório. 
material de confecçio 
eçnsihcn-ie.  

TOTAL DA PROPOSTA: 	11$ 131.463,91 

n 

ON 



Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 39  da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Data: 0811112018 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. 
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CARTA PROPOSTA 	 -- 

AtI 

Pregoeira da prefeitura Municipal de Horizonte-Co 

Número do Pregão Eletrônico: 2018 10.17 1– PE, UPA, conformo Proposta de Emenda 07557.784000/1177-03 o Proposta de Emenda 
01557.70400011177-10. sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Hor,zonte,'CE. 

PROPOSTA DA EMENDA tI' 07557.78400011177-03 

uõwiiii  
un. L. a. f Quem. 	ValorUsSilo 

 - 	

VSe.Total 
MONITOR MULTIPA&IMETROS:Car3CterIStiCa Física: Tamanho da 

	
AS 16.000,00 

3. 	
Teia de 10' a 12. Possui Eletrocardiograma (ECG), Oximetria UNO 

	
sAMTR0NCL,, 

(')- 
Pressão n5e7silva (PN1), Respiração, Temperatura, Tipo 

de Monitor LCD \ 

REANIMADO* PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 	

MACROSUL 	2 	 R$ 230,00 4, 	Característica Ilsica Especificação: Aplicação Infantil, possui 	UND 
reservatiy.riai dec  =São emsfficone. 

 
TiIiMÕMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO: Caraterística UNO 1 	HIGHMED 	1 	2 	 R$ 190.00 	

- RS 380.00 
- _-  

PRflPOTA flÇ FMÇNflS N11fl7I7fla1tt7tIfl 

EX&*WOMEEEPP --- 	
1 

4 QUaM.L 	VSÇUAN&IO 	1 ValorToaI 
ARMÁRIO: 	Caracteristica 	Física 	Espec_ en--ificaçãoDims4es/ - 

rUN 

	 _____ 	 __________ 
R$ 1.500,00 

Pntsns com altura de 190 a 210 CMx lau 	de 10 a 110 7. 
CM/04. Material e confecção em aço, com capacidade de se  VEK 	 2 	 R$ 750,00 

-ø por prateleira. 
 

- - 	
- ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÊTRICO MÕVEL R$ 3.000.00 

S.Especificação: Capacidade de 6 a 10 litros, Suporte com roduzlos, UNO 	OLIDEF 	 1 	 R53.000,00 
Válvula de 	em frasco ierm»sticofvidro.  

— 

UNO 	TUBO MED 	6 	 R$ 480,00 , 	1 BIOMBO: Característica Física Especificação: Material de confecção R$ 2.880,00 
i emo/f erro pintado, possui rodizios, tamanho tnpg. 

 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: característica Física Eciflcação: 
13. 	Material de confecção em aço inoxidável, apoio de braço em aço UNO TUBO MEO 6 AS 250,00 

inoxidável, tipo pedestal  

14' 
BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO: Característica Física 

UNO CSMALTCC 2 R$ 900.00 
AS 1100,00 

- — 

CADEIRA DE RODAS ADULTO: Característica Física Especificação: AS 4.500,00 
iS. Pés removível. Material de confecção em aço/ferro pintado. Braços UNO 1 	CARONE 5 AS 900,00 

CARRO MACA ÃVANÇADO: Característica Fisica Especificação: AS 10.000,00 

16.  
Elevação hidráulica, com suporte de soro, acessórios colcflonetes, 

1 R$1000,00 
com capacidade de até 180 KG. Leito aço inoxidável, com estrutura  

tEERMEL MAÇO  

Computador (Deslctop.Btico) especificação mínima: Que esteja AS 11.600,00 
em linha de produção pelo fabricante; computador Desktop no 
mínimo Intel Core 13 ou AMD AIO ou similar; possuir 1 (um) disco 
rígido de 500 Gigabyte; meóriaram de 08 (oito) Gigab.,'tes. em 02 
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo • SDRAM ou superior, operando em modalidade DUAL CHANNEL; a 

placa principal deve ter arquitetura AIX M1CROATX, Bfl ou 

MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio 
WWW.FORMIACTORS.ORG , organismo que define os padrões 
existentes; possuir pelo menos 01 (um) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 
ou superior, possuir sistema de detecção de intrusão de Chassis, 

com acionador instalado no gabinete; o adaptador do vídeo 
Integrado deverá ser no mínimo de 01 (UM) Gigabyte de memória, 

17.1 possuir suporte ao MICROSOFT directx 10.1 ou superior, suportar 
UNO 	BRASINT 4 AS 2.900,00  

monitor ntendido, possuir no mínimo 02 (duas) saldas de video 
sendo 1 (uma) digital do tipo HDMI, DISPI,AV PORT OU DVI; 1 
unidade combinada de gravação de disco ótico CD, OVO ROM; 

teclado USB - A8NT2. 107 tecias (com fio) e maus* USEI. 800 DPI, 2 
botões, SCROLL (com tio)e mousa USe; SCOdpl, 2 botões, scroli 
(com fio); monitor 19 polegadas (W1DESCREEN 16:9); intertaces de / 
rede 10110011000 e Wiri Padrão iEEE 802.11 B/G/N; Operaclonai 

WINDOWS 10 PRO (64 8:15); fonte compatível e que suporte toda ia 1 
1 a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão 

funcionar na vertical ou horizontal; 	todos os equipamentos 

(Gabinete, teciado, ~se e monitor) dm posww gradações 
neutras das cores branca, preta ou cinza e manter o mesmo padrão 1 
de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem 

1 uso, reforma oujoadiclonamento; Garantia de 12 Meses- 
ESTETOSCÓPIO ADULTO: Caracterlstica Física Especificação: tipo UNO 	PREMIUM 1 AS 90,00 

540,00 

duplo, auscultador acojnoxidivel. 

1 ESFIGMOMANÕMETRO ADULTO Material de Confecção Tecido em UND 	PREMIUM R$ 90,00 
360,00 

20. .w~hrãr24*ira/ fecho voicro. __________ 
- -__________ 

1 



ELFTROCARDIÓGRAFO COMPUTADORIZADO: Caractenstica Física i 	1 	 R$ 8.000,00 
fr 	tscificaç3o: software para exame em computado, 12 números 	UNO 1 	BIONET 	 1 	R$ 8.000.00 

de canais, acessórios com 1 cabo de ECG. 

22 	
ESCADA COM 2 DEGRAUS: Característica FInCa Especificaç)o. 	

UNO 	TUBO MCD 	2 	 "35000 	
R$ 700,00 

Material de confecção em aço inoxidável.  

IMPRESSORA (ASER (COMuM)Caracteqfstica fisIca Espedficaçio: 	 R$ 1.900,00 
Cspec'¼açlo minima: Que esteja em linha de produçio pelo 
fabncante; Impressora laser com padrio de cor monocromático; 
resoluçao mínima de 1200 )( 1200 DPI; velocidade de 35 páginas 

23 	por Minuto PPM; suportar tamanho de papel AS, *4, carta e oficio; 	UNO 	BROTHER 	1 	R$ 190000 capacidade de entrada de 200 páginas; cicio mensal de 50.000 
Páginas; Interface Usa; permitir compartilhamento por meio e 	 - 
Rede 101100/100 ETHERNET e WIFI 802.11 B/G/N; suportar frente 	 - 
e Verso Automático; o Produto Deverá ser novo, sem uso, 

• tetOlmaou recondicionamento garantia de 12 Meses.  
MONITOR MULTIPARÃMETROS: Caracteriflica Física: Tamanho a 	SAMTRONIC 	 R$ 19.000,00 

•Tiade ir a W. Possui Eletrocardiograma ocardiograa (ECG), Oxlmetna (5P02), 25. 	Prenso não Invista (PNI), Respiraçio, Temperatura, Tipo de 	UND 	 1 	R$ 19.000,00 

'Monitor'tCD"  

26 	MESA 0€ MATO: Cazactedstica Finca Especificaçio: Material de 	TUBO MCD 	1 	R$ 60000 	RS 600,00 
confecçSo em Aço inoxidável. 	 UNO  

27.OXIMETRO DE PULSO: Característica Finca Especlflcaçáo: To 	 MD 	3 	R$ 2.300.W 	R$ 6.900,00 
P,4ti de mao, senso.' de Sp02 01. 	UNO  
PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO 01 COLUNA: Característica 	CCNTCR MEDICAL 
Física 	Especificaçio: 	Sistema 	de 	estabilizaçáo, 	imobilizaç5o, 
emergência e transporte de pacientes/vitimas, com as seguintes 
caracteristicas: o sistema é composto por uma (01) unidade de 
prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável 

M

i em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, 
translucida 	para 	uso 	em 	Rlo'X 	e 	Ressonância 	Magnética. 
Dimensionada 	para 	suportar vitimas 	com 	peso 	até 	200Kg, 
possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de 
contos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e os 
seguintes tens: imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em  	R$ 100000 	R$ 300000 espuma injetada. impermeável. propicia imobilizaçio para cabeça 	UNO 
e regi3o cervical, contendo tirantes de Fixaçio para testa e queixo, 
com pontas para ver.ficaçio de salda de liquido pelo oiMdo. 
Conjunto de cintos tipo aranha para imob.hzação. confeccionado 
em Itas de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas ei, 
velcro de SOmm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, 
vermelha, permite imobilizar, ombros, tórax, pelve, braços pernas, 	 (9 
desenhadas para ser facilmente acondicionado. Capa utilizada para 	 \3' 
acomodar uma maca, colares cintos e talas de motilizaçio, com 
bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper 
com cursores duplos.     
POLTRONA 	HOSPITALAR: 	Característica 	Física 	Especiflcaçao: 1(511.200,00 
Posiçio reclinávei com acionamento Manual, capacidade para até 

29. 120kg, material de confecção armação baixa de aço/ferro pintado, 	UNO 	TUBO MW 	14 	1(5800,00 
assento/encosto com estoFado courvin, descanso para os Pés 

REANIMADOR 	PtUMONAR 	MANUAL 	PEDIATRICO 	(AMBU): 	 R$ 1.000,00 
30. Característica 	Física 	Especificação: 	Aplicação 	Infantil, 	possui 	UNO 	MD 	4 	R$ 250.00 
- 	Ireservatõrio, matSal de confeççãoem saicone. 	 -- ______________ 

31 	TERMÓMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO: Caracterfstica 	UNO 	NIGHMCD 	2 	1(3160,00 	1(5320.00 
Fisica Especificação: Tipo com contato.  

VALOR TOTAL DA CARTA PROPOSTA: R$ 167.140,00 (cento e sessenta e sete mil e Cento e quarenta reais). 

Prazo de Entrega: dos bens conforme os termos do edital 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 

encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 

em conformidade comas exigências do instrumento convocatório (edital). 

OBs: Os preços serão proposto, de forma completa, computando todos os custos necessários para o atendimento do otieto desta licitação, bem 
como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, Fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros. deslocamentos de pessoal, 
equipamentos, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta. 



PREGÃO ELETRÔNICO 2018.10.17.1-PE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
ESTADO DO CEARÁ 

2CLa- 

CLCIKUflAÇUIV." 4F.Lp.iy.4,'..L-rt 

Cadastramento das Cartas Propostas: Término: 09 de Novembro de 2018 às 091ISOmin 
Abertura das Cartas Propostas: Início: 09 de Novembro de 2018 às lOhOOmin 
Sessão de Disputa de Lances: Início: 09 de Novembro de 2018 às 1 lhOOmin 

PROPOSTA COMERCIAL  

DESCRIÇÃO 
MARCAI PRE O 

UNITÁRIO TOTAL - FABRICANTE: 
- BOMBA DE INFUSÃO Caracteristica Física Equipo Universal. Possui 

1 4 Und SANTRONIC 9.200,00 36.800.00 

- - Bateria KVO Alarmes, Possui Programação da Infusão Bolus  
ESFIOMOMANÕMETRO DE PEDESTAL Caracterisbca Física 

2 2 Und Especificação Material de confecção em aço (ferro pintado. Aplicação PREMIUM 500,00 1.000,00 

- - adulto braçadeira!fecho em nylon,' metal, tipo aneróide  
MONITOR MULTIPARÁMETROS: Características Física Tamanho da 

3 4 Ufld 
Tora de 10 a 12, Possui Eletrocardiograma (ECO). Oximotna (SP02). 
Pressão não Invasiva (PNI) Respiração. Temperatura Tipo de Monitor 

ALFAMED 16.000,00 64.000,00 

—LCD!  
V REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 

4 2 Und Característica Física Especificação: Aplicação Infantil. possui FARMATEX 20000 400,00 
reservatório, material de confecção em silicone.  
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Característica 

8 1 Und Flsic.a Especificação Capacidade de 6 a 10 litros. Suporte com OLIDEF 2.800,00 2.800.00 
m rodizios Válvula de segurança e 	frasco termoplástico/vidro. 

10 2 Und 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Característica Física 

WELMV 1 200.00 2400.00 
Especificação Modo operação digital.  
BOMBA DE INFUSÃO: Característica Física Especificação Equipo 

12 4 Und universal, possui batena, KVO, alarmes, programação da infusão SANTRONIC 9.200.00 36.800.00 
beius  - 

- BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Característica Física Especificação 
13 6 Und Matenal de confecção em aço inoxidável, apoio de braço em aço FM 300.00 1.800.00 

inoxidável tipo pedestal altura regulável.  
CARRO MACA AVANÇADO: Característica Fjsica Especificação 

16 1 Und 
Elevação hidráulica, com suporte de soro, acessonos colchonetes. 

GM 1200000 1200000 
com capacidade de até 180 KG, Leito aço inoxidável, com estrutura 
em Aço.  
ESFIGMOMANÕMETRO DE PEDESTAL: Característica Física 

4 Und Especificação Matenal de confecção em aço (ferro pintado Aplicação PREMIUM 500,00 2.000,00 

- - adulto, braçadeira! fecho em nylon/ metal. tipo aneróide.  

19 6 Und 
ESTETOSCÓPIO ADULTO: Característica Física Especificação. tipo 

PREMIUM 70,00 420,00 
- - duplo auscultador aço inoxidável.  

ESFIGMOMANÕMETRO ADULTO: Caracteristica Flsica 
20 4 UM Especificação Material de confecção em tecido em algodão. PREMIUM 99,00 396.00 

braçadeira' fecho veicro 
ELETROCARDIÕORAFO COMPUTADORIZADO: Característica 

21 1 tJnd Física Especificação Software para exame em computador. 12 ALFAMEO 8.000.00 8.000.00 
números de canais acessórios com 1 cabo de ECO.  

24 1 Und 
LANTERNA CLINICA: Caracterlstica Física Especificação Tipo Led 

MIKATOS 80.00 80.00 
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A 	 ozos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Ref.:PREGAOELETRONICOn°2018.10.17.1 -PE 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidad&aí 
Pronto Atendimento- UPA, conforme Proposta de Emenda 07557.784000/1177-03 e Proposta de Emenda 
07557.784000/1177-10, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Horizonte/CE. 

1. Identificação do Licitante: 
• Razão Social: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUIMICOS E LAB. LTDA 
• CNPJ 41.654.740/0001-29 	Inscrição Estadual:06.9 14.080-4 
• Endereço completo: AV. Washington Soares 5455 - José de Alencar - CEP 60.830-005 - Fortaleza - Ce 
• Representante Legal (José Hairton Teles dos Santos, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 93002232804. CPF 
312.960.173-20, domicilio Rua Professor Anacleto, 50 - Apto. 203 - São Gerardo - CEP 60450-360 - Fortaleza 
-Cc.). 
• 	efone (85) 3253.4772. fax (85) 3253.5628, e-mail: quimifortltda@hotmail.com  
• bático Brasileiro de Desconto S/A - BRÂDESCO (preferencialmente), agencia 0741-2 e no da conta corrente: 
023451-3 

2. Condições Gerais da Proposta: 
A presente proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

3. Formação do Preço 

m Descrição do material 	 - 	OuaniT Unid. Marca 	1 P.Unit P.Tot 
4 Reanimador Pulmonar Manual Pediatrico 	2 	Unid. MD 	500,00 

(AMBU):Característica Física Especificação: 
Aplicação Infantil, possui reservatório, material de 

P. nit. R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) 
TAL: R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) 

Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Prazo de validade da Carta Proposta: 60 ( Sessenta) DIAS 
Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 
o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta 
licitação. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de Habilitação e que 
nossa Cada Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatória (edital). 

í \t"] 
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FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

Número do edital: 2018.10.1/.1 

órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAl. DI HORIZONTE/CE 

Item: 

Quart 
 Anviça 

Valor Venda 
1111 Produto 

FSFIGMO&IAN&M(TR 1 
t Unitário Totat 

ODE PEDESTAL: 1 
Caracteiistica FIsica 
EspecifIcaflo: Material 
deconfecçloem aço / ESFH0I3 

2 
ferro pintado. 

2 ACCUMEO ISENTO 
PREMUM 

R$ 	925,93 aS 	1.851.96 

Aphcaç$o adulto. 
bnçadeira/fechoe.n 

v°/ metal, tipo 
aneróide.  
MONITOR 
MULTIPAMM(TROS: 
Características ruia: 
Tamanho da Tela de 
Ira Ir,Posw. 

Cletrocardo€rarna 
4 GMI 63G 

1  8039391001 
20.250,00 R$ 

IECGI. Oximetrla 9 
(SPOZI. Pressâo não 
Invasiva (PNI), 
Respiraço. 
Temperatura. Tipo de 

- Mon4or—Lco  
REAMMADOR 
PULMONAR MANUAL 
PrDlATRlCØ (AM8L)): 
Caracteristica Física 

MISSOI,JRI 8021893000 
4 (speciflcaçao: 2 MIXATOS 8$ 	145.00 8$ 	690,00 

Aplicaç3o Infantil. 
INFANTIL 1 	7 

possui retetvatÕtio. 
rTutrrIal de contecçio 

- .rnsilicone.  
BALANÇA 
ANTROP0MËT8ICA 

lO ADULTO: Característica 2 RAMUZA DP 200150 ISENTO R$ 	2.145,00 8$ 
fisica Especiticaçio: 

- Modo opera ço dj*al.  

EStIGMOMANÕMÇTR 
OD(PEDESTAL: 
Carac'teristica Fisica 
tspeclficaço: Material 
de confecção em aço f ESFH0I3 1 
lerro pintado, 

4 ACCUMEO 
FREMIUM 

ISENTO aS 	925.93 85 	3701,92 

Aplicaçlo adulto, 
beaçadewa/ fecho em 
rr$on/ metal, tipo 

- aneróide  

ESTETOSCÓPIO 
ADULTO: Caracteristica 

19 Física Especificaç5 o: 6 ACCUMEO 
1 CARDIOLOGIC 	8027531005 

8$ 	140.55 8$ 	843.30 
tipo duplo, auscultador 2  

- aço inoxidãvel  

i 

1 :  



2:1)9 

t 

-j 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 32 da Lei 

Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006. 

Data: 08/11/2018 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. 

PIN 
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CARTA PROPOSTA 

Alt 
Pregoeira da Profeilura MunicipaJ de Horizonte-Co 
Número do Pregâo Eletrónico: 2018.10.17.1- PE, UPA, conforme Proposta de Emenda 07557.78400011177-03 e Proposto de Emenda 
07557784000/1177-10, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Hortzonte/CE. 

PROPOSTA DA EMENDA ?IC 07557.78400011177-03  
EXUU$IVOMSECPP 	-_______  

lm 	 cepseaceo 	 M aTiiILQ54LiiorUnft*rso +ValoiTotal 
MONITOR MULTIPARAMETROS:Caracterlstica Física: Tamanho da 

	
R$ 76.000,00 

Tela de W a 12'. Possui Eletrocardiograma (ECG), Oximetria  
(SPOS). Pressio não Invasiva (PNI), Respiração, Temperatura, Tipo UNO 

	SAMTRONIC 	4 	RI 19.000,00 

deMonitor iC       
REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 1 	 R$460,00 

4. 	Característica física Especificação: Aplicação Infantil, possui 	UND 1 	MACROSUL 	2 	 AS 230.00 
reservativo, material de conIecçpemsilicone. 	 _______  	______________________  
TERMÔMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO: Característica 	 RI 380,00 

Especificação:rlpocom contato. 	
UNO 	HIGHMCD - 	2 	 AS 190,00 

PROPOSTA DE EMENDA NO 07557.7Wt!1177-10 

Item 	____ 	Unld.j,.Me_ 	0^VSorUnitble 	Valor Total 
ARMÁRIO: 	Caractenstica 	F,~Especificação: 	Dimensões/ 	 1 	 RI 1.500,00 
Prateleiras com altura de 180 a 210 CM z largura de 70 a 110 
CM/04. Material e confecção em aço, com capacidade de 50 Icili, 	

UNO 	VÉKI,A 	2 	RI 750,00 
prateleira. 	 1 - 

ASPIRADOR 
 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÕVEL Caracteristica Física 	 - - 	_____ 	- 	RI 3.000,00 
8. 	Especificação: Capacidade de 6 a 10 litros, Suporte com rodízios, 	UNO 	OLIDEF 	1 	AS 3.000,00 

Válvulas desegurar.ça em frasco termoplistico/vidro. 	-  
BIOMBO: Característica Fisica Especificação: Material de confecção 	UNO 	TUBO MCD 	6 	R$ 480,00 	R$ 2.880,00 

pin emAço/fenotado, possuí rodialos,tam anho triplo. 
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Característica Física Especificação: 	 AS 1.500100 

13. Material de confecção em aço Inoxidável, apoie de braço em aço 	UND 	TUBO MCD 	6 	R$ 250,00 
______ 	Inoxidável, tipo pedestal alturaregulável.  

14. Especificação: Tipo pressão coluna simples. 	 UNO 	ESMALTEC 	2 	AS 900,00  
BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO: Característica Fisica 	 AS 1.800,00 

CADEIRA DE RODAS ADULTO: Característica Física Especificação: 	 R$ 4.500,00 
15. Pês removível. Material de conlecçio em aço/ferro pintado. Braços 	UNO 1 	CAMONE 	5 	AS 900100 

fixo. 	 ____ _____ 
CARRO MACA AVANÇADO: Característica Física Esøedflcação: 	 AS 10.000,00 

16. Elevação hidráulica, com suport, de soro, acessórios colchonet 	)NO 	CENTER MEDICAL 	1 	AS com capacidade de até 180 1(6. falto aço Inoxldhvel, com est.*ura 
ern Mo.  
Computador (Desktopatico) especfficação minima: que esteja 	 RS 11.600,00 
em linha de produção pelo fabricante; computador DesictOp no 
mínimo Intel Core 1300 AMO AIO ou similar; possuir 1 (um) disco 
rígido de 50) Gigabyte; rnetriaram de 08 (oito) Gigab's, em 02 
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo 
SOMM ou superior, operando em modalidade DUAl. CHANNEL; a 
placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou 
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio 

8 WWWSORMFAC'TORS.ORG, organismo que define os padrões 
existentes; possuir pelo menos 01 (um) SIOT PC[-EXPRESS 2.0 X16 
ou superloc possuir sistema de detecção de intrusão de Chassis, 
com acionador instalado no gabinete; o adaptador de video 
Integrado deverá ser no mínimo de 01 (UM) Gigabyte de memória, 
possuir suporte ao MICROSOFT dlrectx 10.1 ou superior, suportar 	UNO 	1 	BRAS'NT 	4 	AS 2.900,00 monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saldas de video. 
sendo 1 (uma) digital do tipo HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; 
unidade combinada de gravação de disco ótico CO, DV) ROM; 	1 
teclado USB, A8NT2, 107 teclas (com fio) e motne USB. 800 DPI, 2 
botões, SC&OLL (com flo)e mous, USO; S00d0, 2 botões, scroll 
(com foi; monitor 19 polegadas (W1OESCREEN 16S); Interfaces de 
rede 10110011000 e WIFI Padrão IEEE 802.11 B/G/N; Operacional 
WINDOWS 10 PRO (64 BiTS); fonte compativel e que suporte toda 
a configuração exigida no item: gabinete e peilfilricos deverão 
funcionar 	na vertical ou 	horizontal; todos os equipamentos 
(Gab.nete, teclado. mouse e monitor) devem possuir gradações 
neutras das cores branca, preta Ou cinta e manter o mesmo padrão 

1 

 de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos sem 
uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 Mesa  

1ESTETOSCÓPIO ADULTO: Característica Física EspecIfIcação:tipo 	UNO 	PREMIUM 	6 	- 	Ff590,00 	R$540,00 
duplo, auscultador aço inoxidável. __ ________________  

20.1_ESFIGão MOMANÕMETRO  ADULTO Material de Confecçio Tecido aro 	UNO 	PREMIUM 	4 	R$ 90,00 	R$ 360,00 
1_algod 	braçadeira/ fechoveicro. 	____    



ft 	ELtTROCARDIÕGRAFO COMPI,ITADORIZADO: Caracterlstica Física 1 	1 	 RS 8.000,00 
21. Especificação: Software para exame em computado, 12 números 	UNO 	BIONET 	 1 	R$ 8.000,00 	1 

de canais, acessórios comi cabo de ECG.     
ESCADA COM 2 DEGRAUS: Característica Física Especificação: 	 RS 700.00 UNO 	TUBO MCC 	2 	R$ 350,00 22. Material de conteção em aço inoxidável.     
IMPRESSORA LASER (COMUM)Caracteristica Física Especificação: 	 1 	 RS i 90000 
Especificação mínima; Que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; Impressora lase com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 X 1200 DPI; velocidade de 35 páginas 
por Minuto PPM; suportar tamanho depapelAS,A4,caitaeoficio, 	UNO 1 	B*OTHCR 	1 	R$ V5100,00  

23.Páginas; Interface Usa; permitir, compartilhamento por meio e 
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50-000 	1 

Rede 10/iOO/i00 ETHERNET e Will 802.11 8/6/ti; suportar frente 
e Verso Automático; o Produto Deverá ser novo, sint uso, 
reforrnaou recondicionamento garantia de 12 Meses. 	 1   
MONITOR MULTWARAMETROS: Caracteristica Física; Tamanho a 	SAMTRONIC 	 R$ 19.000,00 
Tiade ir a ir. Possui Eletrocardiograma (ECG). 0~(5P02). 

25. Prestão não Invasiva (PNI), Respiração, Temperatura. Tipo de 	UNO 1 	R$ 19.000,00 
MoMor_LCD    

26. confecção esnAço inoxidável. 	 UNO 	 1 	R$600.00    
MESA DE MATO: Característica Física Especificação: Material O. 	TUBO MCD 	 R$600,00 

27. Portátil de mão, sensor 	R$ 2.30000 OXIMETRO DE PULSO: Característica risca Especificação; Tipo 	 MD 	 R$ 6.900,00 , sor de Sp02 01. 	 UNO   
PRANOIA LONGA DE IMOBIUZAÇÃO DE COLUNA: Característica 	CENTER MEDICAL 
Física 	Especificação; 	Sistema 	de 	estabilização, 	imobIlIzação, 
e.nergkicia e transporte de pacientes/vitimas, com as seguintes 
características: o sistema é composto por uma (Oi) unidade de 
prancha longa, confeccionada de material totalmente Impermeável 
em fibra de polietileno, rigida, leve, possui pegadores amplos, 
translucida 	para 	uso 	em 	Rio'X 	e 	Ressonãncla 	Magnética. 
Dimensionada 	para 	suportar vítimas 	com 	peso até 	200K&, 
possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de 
contos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e os 

28. seguintes itens; imobilizado( lateral de cabeça, confeccionado em 
espuma injetada, impermeável, propicia imobilização para cabeça 	UNO 	 3 	R$ 1.000,00 	R$ 3.000,00 
e região cervical, contendo tirantes de fixação para testa e queixo, 
com pontas para verificação de saída de liquido pelo ouvido. 
Conjunto de cintos tipo aranha para Imobilização, confeccionado 
em itas de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas em 
velcro de SOmm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, 
vermelha, permite imobilizar; ombros, tórax, pelve, braços pernas, 	1 
desenhadas para ser facilmente acondicionado. Capa utilizada para 
acomodar uma maca, colares cintos e talas de mobilização, com 	 1 
bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper 	

1 	 1 com cursores duplos.  
POLTRONA 	HOSPITALAR: 	Característica 	Física 	Especificação: 	1 	 R5 11.200,00 
Posição reclinável com acionamento Manual, capacidade para até 

29. 120kg, material de confecção armação baixa de aço/ferro pintado, 	UNO 	TUBO MCD 	14 	R$800,00 
assento/encosto com estofado courvin, descanso para os pés 
integrado. _._________    

30.
 REANIMADOR 	PLUMONAR 	MANUAL 	PEDIÁTRICO 	(AMBI)): 	 R$ 1.000,00 

Característica 	Física 	Especificação; 	Aplicação 	Infantil, 	possui 	UNO 	MD 	4 	R$ 250,00 
f 	reservatório, material de confecção em silicone.  

31. TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO: Característica 	UNO 	HIGHMED 	2 	R$ 160,00 	RS 320.00 
fisica Especificação; Tipo com contato.  

VALOR TOTAL DA CARTA PROPOSTA: R$ 167.140,00 (cento e sessenta e sete mil e cento e quarenta reais). 

Prazo de Entrega; dos bens conforme os termos do editai 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 

encargos sociais e demais Õnus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

08$: Os preços serão propostos de forma completa, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem 
como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
equipamentos, garanti&'e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2018.10.17.1-PE 

TEM 05 

n 



A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Ref.: PREGAO ELETRONICO no 2018.10.17.1 - PE 

'2 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidade de 
Pronto Atendimento- UPA, conforme Proposta de Emenda 07557.784000/1177-03 e Proposta de Emenda 
07557.784000/1177-10, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Horizonte/CE. 

1. Identificação do Licitante: 
• Razão Social: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUIMICOS E LAB. LTDA 
• CNPJ 41.654.74010001-29 	Inscrição Estadual :06.914.0804 
• Endereço completo: AV. Washington Soares 5455 - José de Alencar - CEP 60.8304M5 - Fortaleza - Ce e. 
• Representante Legal (José Hairton Teles dos Santos Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 93002232804, CPF 
312.960.173.20, domicilio Rua Professor Anacleto, 50 - Apto. 203 - São Gerardo - CEP 60450-360 - Fortaleza 
- Cc.). 
• 	efone (85) 3253.4772, fax (85) 3253.5628, e-mail: quimifortltda@hotmail.com  
• Igneo Brasileiro de Desconto 5/A - BRADESCO (preferencialmente), agencia 0741-2 e no da conta corrente: 
023451-3 

2. Condições Gerais da Proposta: 
A presente proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

3. Formação do Preço 

Item Descrição do material Quant. Unid. Marca P.Unit P.Total 
5 Termômetro Clinico por Infravermelho- 

Característica Física Especificação: tipo com contato 
2 Unid. incoterm 300,00 600,00 

P.Unit. R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) 
P.TOTAL: R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) 

a 

Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Prazo de validade da Carta Proposta: 60 ( Sessenta) DIAS 
Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 
o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta 
licitação. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de Habilitação e que 
nossa Cada Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatória (edital). 
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