MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 12.529/2018
Pregão Eletrônico nº. 048/2018
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Os itens do referido certame foram adjudicados pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira as
empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados.
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário

01

Unid.

180

02

Unid.

180

Locação mensal de CPAP com Umidificador
aquecido acoplável ou não, de acordo com a
prescrição médica – CPAP com faixa de pressão
de 4 cm H2O a 20 cm H2O; Ajuste clínico na
display; Rampa de 0 a 45 minutos; 110/240 Wts
automático, incluindo os seguintes acessórios
por equipamento, que serão fornecidos durante o
período de vigência do contrato: 01 (uma)
máscara nasal em gel ou silicone ou máscara
oronasal em gel ou silicone com traqueia (de
acordo com a necessidade de adaptação de cada
paciente) e 04 (quatro) filtros descartáveis. Obs:
Os acessórios deverão ser substituídos a cada 6
meses. E ainda, um profissional fisioterapeuta
da empresa vencedora deverá acompanhar a
instalação
dos
aparelhos
nos
locais
determinados e dar orientação ao paciente.
Estimativa mensal de 5.
Locação mensal de CPAP C-Flex com
Umidificador aquecido acoplável ou não, de
acordo com a prescrição médica – CPAP C-Flex
com faixa de pressão de 4 cm H2O a 20 cm
H2O; Ajuste clínico no display; C-Flex alívio da
pressão na hora da exalação; Rampa de 0 a 45
minutos; 110/240 Watts automático; Ajuste
automático de altitude; Compatibilidade com
cartão smartcard, incluindo os seguintes
acessórios e serviços por equipamento, que
serão fornecidos durante o período de vigência
do contrato: 01 (uma) máscara nasal em gel ou
silicone ou máscara oronasal em gel ou silicone
com traqueia (de acordo com a necessidade de
adaptação de cada paciente). Também deverão
ser fornecidos 12 (doze) filtros descartáveis para
cada locação. Obs: Os acessórios deverão ser
substituídos a cada 6 meses. E ainda, um
profissional
fisioterapeuta
da
empresa
vencedora deverá acompanhar a instalação dos
aparelhos nos locais determinados e dar
orientações ao paciente. Estimativa mensal de
15.
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Philips
DreamStation

Philips
DreamStation

R$ 161,63

R$ 229,96
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03

Unid.

60

04

Unid.

60

Locação mensal de CPAP Auto com Gravação e
com Umidificador aquecido acoplável ou não,
de acordo com a prescrição médica – CPAP com
Faixa de pressão de 4 cm H2O a 20 cm H2O;
Ajuste clínico no display; C-flex alívio da
pressão na hora da exalação; H2O; Ajuste
clínico no display; C-flex alívio da pressão na
hora da exalação; Rampa de 0 a 45 minutos;
110/240 Watts automático; Ajuste automático
de altitude; cartão smartcard (ou similar) –
armazenagem de 06 meses de informação;
Programação de pressão mínima e pressão
máxima;
equipamento
que
busca
constantemente o melhor sinal do fluxo do
paciente e responde as necessidades do paciente
antecipando os eventos obstrutivos, incluindo
os seguintes acessórios e serviços por
equipamento, que serão fornecidos durante o
período de vigência do contrato: 01 (uma)
máscara nasal em gel ou silicone ou máscara
oronasal em gel ou silicone com traqueia (de
acordo com a necessidade de adaptação de cada
paciente). Também deverão ser fornecidos 12
(doze) filtros descartáveis para cada locação.
Obs: Os acessórios deverão ser substituídos a
cada 6 meses. E ainda, um profissional
fisioterapeuta da empresa vencedora deverá
acompanhar a instalação dos aparelhos nos
locais determinados e dar orientações ao
paciente. Estimativa mensal de 5.
Locação mensal de BIPAP Auto com Gravação
com Umidificador aquecido acoplável ou não,
de acordo com a prescrição médica – BIPAP
com Faixa de pressão de 4 cm H2O a 30 cm
H2O; Ajuste clínico pelo display; Rampa
ajustável de 0 a 45 minutos; Rise time na
configuração Bi-level sem Bi-flex; 110/240 Wts
automático, incluindo os seguintes acessórios e
serviços por equipamento, que serão fornecidos
durante o período de vigência do contrato: 01
(uma) máscara nasal em gel ou silicone ou
máscara oronasal em gel ou silicone
comtraqueia (de acordo com a necessidade de
adaptação de cada paciente). Também deverão
ser fornecidos 12 (doze) filtros descartáveis para
cada locação. Obs: Os acessórios deverão ser
substituídos a cada 6 meses. E ainda, um
profissional
fisioterapeuta
da
empresa
vencedora deverá acompanhar a instalação dos
aparelhos nos locais determinados e dar
orientações ao paciente. Estimativa mensal de 5.
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Philips
DreamStation

Philips
DreamStation

R$ 173,62

R$ 227,56
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05

Unid.

60

Locação mensal de BIPAP com Umidificador
aquecido acoplável ou não, de acordo com a
prescrição médica, e com Nobreack – BIPAP
com modos de pressão: pressão positiva
contínua (CPAP) Spontaneous (s); Timed (T);
Spontaneous/Times (S/T) Pressure Control
(PC); IPAP: 4 cm H2O a 30 m H2O; EPAP: 4 m
H2O a 25 cm H2O; CPAP: 4 cm H2O a 20 cm
H2O; Rampa de 0 a 45 minutos, incluindo os
seguintes
acessórios
e
serviços
por
equipamento, que serão fornecidos durante o
período de vigência do contrato: 01 (uma)
máscara nasal em gel ou silicone ou máscara
oronasal em gel ou silicone com traqueia (de
acordo com a necessidade de adaptação de cada
paciente). Também deverão ser fornecidos 12
(doze) filtros descartáveis para cada locação.
Obs: Os acessórios deverão ser substituídos a
cada 6 meses, e no caso de acessórios invasivos,
o paciente deverá receber dois kits a cada 6
meses. E ainda, um profissional fisioterapeuta
da empresa vencedora deverá acompanhar a
instalação
dos
aparelhos
nos
locais
determinados e dar orientações ao paciente.
Estimativa mensal de 5.

Philips
A30

R$ 642,10

Itens acima: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - CNPJ. 00.331.788/0012-71

Item

06

Unid.

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

600

Locação mensal de Concentrador de Oxigênio
(5Lts por Min) – Equipamento que funciona
através de alimentação elétrica 110/240 V;
Concentração variável de 87 a 96% de pureza de
oxigênio; Peso de até 28 kg consumo de energia
entre 320 a 420 Watts; Fluxo de 0,5 a 5 litros
por minuto; Incluso Cilindro Back-up para falta
de energia de 4 a 8 m³ com regulador e
fluxometro. Incluindo umidificador de oxigênio,
com cateter nasal ou máscara de traqueostomia e
outros acessórios necessários para o pleno
funcionamento do equipamento. Obs: Os
acessórios deverão ser substituídos a cada 6
meses, e no caso de acessórios invasivos, o
paciente deverá receber dois kits a cada 6 meses.
Realizar a troca do aparelho em casos de defeito
ou ação do tempo. E ainda, um profissional
fisioterapeuta da empresa vencedora deverá
acompanhar a instalação dos aparelhos nos
locais determinados e dar orientações ao
paciente. Estimativa mensal de 30.

Philips
Everflo

R$ 114,56
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07

Unid.

360

Locação mensal de Concentrador de Oxigênio
(10 litros por minuto) – equipamento que
funciona através de alimentação elétrica
110/240 V, concentração variável de 87 a 96%
de pureza de oxigênio; Incluso Cilindro Back-up
para falta de energia de 4 a 8m³ com regulador e
fluxometro, incluindo umidificador de oxigênio,
com cateter nasal ou máscara de traqueostomia e
outros acessórios necessários para o pleno
funcionamento do equipamento. Obs: Os
acessórios deverão ser substituídos a cada 6
meses, e no caso de acessórios invasivos, o
paciente deverá receber dois kits a cada 6 meses.
Realizar a troca do aparelho em casos de defeito
ou ação do tempo. Estimativa mensal de 30.

Philips
Millennium

R$ 200,00

Itens acima: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. – CNPJ. 35.820.448/0095-16
Porto Ferreira, 17 de setembro de 2018.

Edson C. Pereira
Pregoeiro
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