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EDITAL Nº 001/2018
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2018
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE do Hospital São Roque Sociedade Beneficente – HSR Sra. Vania Mara Diesel Deitos, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Estatuto da Sociedade Beneficente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e
demais legislações aplicáveis, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Especial de Licitações, resolve:

1. HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS:
Edital de Licitação
001/2018
Modalidade
Tomada de Preço
Data do Processo
26/02/2018
Data da Licitação
19/03/2018
Objeto da Licitação
O objeto desta licitação é a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição,
objetivando a contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE, de acordo com o Convênio N° 841174/2016/MINISTÉRIO DA
SAÚDE, Processo nº 25000.192033/2016-73, Proposta SICONV N° 37751/2016.

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
01
SELADORA pedal para grau cirúrgico. Área útil 300mm,
acionamento pedal, controlador de temperatura, resistência
cartucho, largura de solda 13mm, voltagem 220V, ideal para PE
(Polietileno), PP (Polipropileno) e Laminado.

Quant

Vlr Unit

02

1.095,24

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Fornecedor: HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA EPP
Item
Descrição
Quant
Vlr Unit
03
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA Cama hospitalar
mecânica com movimentos por meio de 3 manivelas. Construída
50
3.114,00
em aço, coberta com pintura eletrostática. Cabeceira e Peseira
em Polipropileno ou material similar, altura do leito fixa em 50 à
55 cm no máximo. Elevação Fowler até 65°; deve possuir
inclinação do plano das pernas de 30º., Comprimento total de 210
à 215 cm e largura total de 100 até 120 cm com grades elevadas;
grades em tubos de aço cromadas ou em aço inoxidável, com
caimento na vertical. Deverá possuir mecanismo de liberação
rápida. Superfície para apoiar o paciente de 85 a 87 cm de largura
no máximo e 195 à 200 cm no máximo de comprimento.
Capacidade de carga de 205 até 250 kilos. Espaço de transferência
do paciente deve ser zero quando as grades estiverem baixadas.
A cabeceira e peseira deve ser em polipropileno, removíveis e
com mecanismo com travas. Estrado do leito deve ser composto
por 4 seções de aço, as quais devem serem perfuradas para
ventilação. Deverá possuir sistema de freio central com pedais nas
2 rodas da peseira, com 3 posições: travar, direcionar, rodas livres
ou freios individuais com 2 posições: travar e rodas livres. Deverá
possuir suportes em ambos os lados para coletor de urina e 4
soquetes para suportes de soro. Cama com 4 protetores de parede
laterais e rodas de 12 à 15 cm de diâmetro no máximo. Deve
acompanhar com a cama colchão de espuma de poliuretano de

Vlr Total

Marca

2.190,48

Agir/Protect
seal pedal

R$

2.190,48

Vlr Total

Marca

155.700,00

LEVITA
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alta resiliência, com 03 zonas diferentes de redistribuição de
pressão, densidade no mínimo de 28, capa revestido com
poliuretano e livre de látex, resistente a água, permeável à vapor,
bacteriostático, fungistático e antimicrobiano e com suporte de
soro em aço inoxidável. Caso necessário a instituição poderá
solicitar amostra da cama e do colchão para avaliação da
qualidade solicitada, deverá ser fornecido o registro no Ministério
da Saúde da Cama, treinamento aos enfermeiros e técnicos do uso
correto das camas.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$

155.700,00

Luzerna (SC), 02 de maio de 2018

Vania Mara Diesel Deitos
Presidente Hospital São Roque
Sociedade Beneficente

