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Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2019 – SAÚDE
(AVISO DE RESULTADO)

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade
dos autos do Pregão Eletrônico n° 009/2019 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – com
Ampla disputa e cota reservada à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno
porte em atendimento ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015. – processo Bee 5801, cujo objeto é Aquisição
de 05 (cinco) Monitores Desfibrilador Bifásico, para atender as necessidades do SAMU da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. A
licitação em questão se trata de Ampla disputa e cota reservada à participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte em atendimento ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015. O lote/item 02 que estava
destinado para cota de ME/EPP restou fracassado, porém, em atendimento ao edital, no seu subitem: 8.9 Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou,
diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.
Portanto, fica a empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. vencedora do lote
01, vencedora também do lote 02, passando a ter 05 unidades e sua proposta será de um total de R$
127.000,00 e o unitário de R$ 25.400,00. Os itens ficaram com os valores dentro da média dos valores
estimados no processo. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento
licitatório e AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo:

 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. – CNPJ: 90.909.631/0001-10
Item Qntd.

01

05
Und

Descrição

Marca

MONITOR
CARDIOVERSOR
DESFIBRILADOR BIFÁSICO.
Desfibrilador/ Monitor bifásico, com
função cardioversor e sincronismo, função
marcapasso
não
invasivo,
função
Desfibrilador Externo Automático(DEA),
eletrocardiografia de 6 a 12 derivações com
apresentação no display de no mínimo três
derivações simultâneas, sem oscilações e/ou INSTRAMED
interferências externas decorrentes de CARDIOMAX
movimentação da viatura durante transporte
de vítimas, oximetria de pulso com sensor
adulto, infantil e neonatal, com algorítimo de
SpO2 (faixa de medição: 1 a 100%) e
pulsação (frequência e forma de onda) (faixa
de medição de 30 a 250 bpm), tolerante a
movimentos, capnografia, com apresentação
de curva de O2 em tempo real, com medidas
de CO2 e MinCO2. Com pressão arterial não

Preço
Unit. (R$)

Preço
Total
(R$)

25.400,00

127.000,00
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invasiva, com exibição no display de pressão
sistólica, diastólica e pressão arterial média
(PAM), com função manual e contínua.
Deve acompanhar também pás externas de
desfibrilação adulto, pediátrica e neonatal.
Display entre 8’ e 15’ polegadas, colorido.
Conter impressora com até 3 derivações
simultâneas. Deve ser construído em
material resistente a quedas, de fácil
manuseio e transporte, além de interface
objetiva. Deve conter bateria de íons de lítio,
recarregável, com autonomia de no mínimo 3
horas fora da fonte de alimentação. A
alimentação deve ser bivolt (110-220V). O
fornecedor deve oferecer garantia de no
mínimo um ano, a partir da data de entrega
dos itens. Deve estar incluso o fornecimento
de todos os cabos, conexões, manguitos
(adulto, pediátrico e neonatal), suportes e/ou
bases de apoio para viaturas de atendimento
pré-hospitalar, tal como suporte técnico, caso
seja necessário. O desfibrilador/monitor deve
ser capaz de receber atualizações de software
e capacidade de introdução de novos
módulos tecnológicos. Deve conter registro
no Ministério da Saúde e no Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia
(INMETRO),
além
de
acompanhar todos os acessórios necessários
para o seu funcionamento.
Total: R$ 127.000,00 (Cento e vinte sete mil reais)

Goiânia, 12 de abril de 2019.

Fátima Mrué
Secretária
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