PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
Estado de São Paulo
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ nº 45.279.627/0001-61

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 155/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para saúde, conforme termo de
referência.
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da proposta
em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue:
EMPRESA: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA
CNPJ Nº 30.522.695/0001-32
ITEM

QUANT

EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO

1

1

Carro de
Curativos

12

2

Poltrona
Hospitalar

Confeccionado em material aço inox – com
acessórios: Balde e Bacia MARCA: SALUTEM
Material de confecção armação baixa de
aço/ferro pintado, reclinação de acionamento
manual, acento e encosto estofado de courvin,
descanso para os pés integrado, com
capacidade de até 120 Kg MARCA: SALUTEM

2

Carro para
Transporte de
Materiais
(diversos)

22

Fechado/em aço inox/ altura de 90 cm a 110 cm
X largura de 50 cm X comprimento de 50 a 70
cm MARCA: PROJETA

PREÇO
UNITÁRIO
R$ 594,90

R$ 654,00

R$ 2.000,00

EMPRESA: MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME
CNPJ Nº 33.859.616/0001-71
ITEM

QUANT

2

5

3

2

25

2

EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO

Com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo
Ar Condicionado Split, com função quente e frio MARCA:
KOMECO
Geladeira/Refrig Com capacidade de 260 a 299 litros MARCA:
CONSUL
erador
Com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo
Ar Condicionado Split, com função quente e frio MARCA:
KOMECO

PREÇO
UNITÁRIO
R$ 1.200,00
R$ 1.320,00
R$ 1.200,00

EMPRESA: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
CNPJ Nº 09.111.269/0001-10
ITEM

QUANT

EQUIPAMENTO

4

3

Estante

7

3

Mesa de
Escritório

DESCRIÇÃO

Confeccionada em aço/ferro pintado, com no
mínimo 05 prateleiras com capacidade de 101
a 200 Kg, reforçada. MARCA: TECMA
Confeccionado em madeira/mdp/mdf ou similar,
com 02 gavetas MARCA: MARCA PROPRIA

PREÇO
UNITÁRIO
R$ 134,00
R$ 155,00
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10

1

Mesa de
Computador

19

1

Mesa de
Impressora

Confeccionada em madeira / MDP /
MDF/Similar, contendo 02 gavetas MARCA
PROPRIA
Estrutura confeccionada em aço/ferro pintado,
tampo de madeira/MDP/MDF/Similar com
dimensões mínimas de 50 x 40 x 70 cm MARCA
PROPRIA

R$ 155,00

R$ 98,00

EMPRESA: FILIPE MOISES GARCIA ME
CNPJ Nº 17.034.870/0001-84
ITEM

QUANT

5

2

11

1

13

3

14

1

18

1

21

2

24

1

26

1

28

1

29

4

31

1

EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO

Confeccionado em polipropileno, com balde
Carro para Material espremedor, com kits c/ MOPs líquidos e pó,
de Limpeza
placa de sinalização e pá, saco de vinil
MARCA: BRALIMPIA
Cadeira para
Com assento e encosto estofado e
Coleta de Sangue braçadeira regulável MARCA: RA MOVEIS
Confeccionado em aço, com capacidade de
Cilindro de Gases 3 até 10 litros, com válvula, manômetro e
Medicinais
fluxômetro,
sem
suporte
de
rodízios.MARCA:GASART
Mesa de Reunião Confeccionada
em
Madeira/MDP/MDF/Similar, redonda de 1,20
de diâmetro MARCA: MADU
Confeccionado em aço/ferro pintado com
Balde/Lixeira
capacidade de 11 até 20 litros MARCA:
CLINK
De LED, Tela de 32 a 41 polegadas, Full HD,
Televisor
com porta para USB, entrada HDMI com
conversor digital MARCA: HQ
Confeccionada em aço carbono pintado/aço
Mesa de Exames inox, com 02 gavetas, capacidade mínima de
150 Kg MARCA: ARTMED
Confeccionada em aço/ferro pintado, com no
mínimo 05 prateleiras com capacidade de
Estante
101 a 200 Kg, reforçada.MARCA:
SUPREME
Confeccionado em madeira/mdp/mdf ou
Mesa de Escritório
similar, com 02 gavetas MARCA: MADU
Confeccionada em aço/ferro pintado com
assento e encosto em polipropileno sem
Cadeira
rodízios, sem braça e sem regulagem de
altura. MARCA: REAL
Cilindro de Gases Confeccionado em aço, com capacidade de
Medicinais
3 até 10 litros, com válvula, manômetro e
fluxômetro, sem suporte de rodízios.

PREÇO
UNITÁRIO
R$ 730,00

R$ 289,00

R$ 704,00

R$ 140,00

R$ 70,00

R$ 985,00

R$ 640,00

R$ 130,00

R$ 160,00

R$ 55,00

R$ 710,00
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EMPRESA: SANDRO VILMAR PIRES ME
CNPJ Nº 09.253.952/0001-91
ITEM

QUANT

EQUIPAMENTO

6

5

Computador
(Desktop
Básico)

15

1

Projetor
Multimídia
(Datashow)

DESCRIÇÃO

Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; computador
desktop com processador no mínimo Intel core
i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco
rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08
(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos
de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM
ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em
modalidade dual CHANNEL; a placa principal
deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítio www.formfactors.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
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01
(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo
02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos
01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou
DVI; unidade combinada de gravação de disco
ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107
teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2
botões, scroll (com fio); monitor de LED 19
polegadas (widescreen 16:9); interfaces de
rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11
b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64
bits); fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete e
periféricos deverão funcionar na vertical ou
horizontal; todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradações neutras das cores branca,
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de
cor; todos os componentes do produto deverão
ser
novos,
sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.
MARCA: DEUTEL
Deve estar em linha de produção pelo
fabricante, deve possuir tecnologia LCD com
matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e
compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces
de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01
(uma) HDMI; Deve possuir entrada USB;

PREÇO
UNITÁRIO

1.599,00

R$ 1.037,00
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17

2

Computador
Portátil
(Notebook)

27

1

Computador
(Desktop
Básico)

Luminosidade mínima de 2500 lumens; Altofalante integrado no projetor com o mínimo de
1W de potência; Alimentação automática 100120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de
alimentação, cabo VGA; Manual do usuário;
Suporta apresentações a partir de um pen-drive
direto no projetor (sem o uso de pc); O
equipamento deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento; Garantia
mínima de 12 meses. MARCA: TOMATE
Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; computador portátil
(notebook) com processador no mínimo Intel
core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco
rígido de 500 GIGABYTES velocidade de
rotação 7.200 rpm; unidade combinada de
gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória
RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes
cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou
superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas
widescreen, suportar resolução 1.600 x 900
pixels; teclado deverá conter todos os
caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e
acentos, nas mesmas posições do teclado
padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois)
botões integrados; mouse óptico com conexão
USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de
rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI
padrão
IEEE
802.11a/b/g/n;
sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria
recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo
06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB
2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01
(uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD
(1080p); deverá vir acompanhado de maleta do
tipo
acolchoada
para
transporte
e
acondicionamento
do
equipamento;
o
equipamento deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento; garantia de 12
meses. MARCA: ACER
Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; computador
desktop com processador no mínimo Intel core
i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco
rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08
(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos
de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM
ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em
modalidade dual CHANNEL; a placa principal
deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou

3.696,00

1.599,00
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30

1

MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítio www.formfactors.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
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01
(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo
02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos
01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou
DVI; unidade combinada de gravação de disco
ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107
teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2
botões, scroll (com fio); monitor de LED 19
polegadas (widescreen 16:9); interfaces de
rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11
b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64
bits); fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete e
periféricos deverão funcionar na vertical ou
horizontal; todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradações neutras das cores branca,
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de
cor; todos os componentes do produto deverão
ser
novos,
sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento;
garantia
de
12
meses. MARCA: DEUTEL
Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; no-break com
potência nominal de 1,2 kva; potência real
mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220
volts (em corrente alternada) com comutação
automática; tensão de saída 110/115 ou 220
No Break (para
volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes
computador
audiovisual; bateria interna selada; autonomia a
e/Impressora)
plena carga mínimo 15 minutos considerando
consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06
tomadas de saída padrão brasileiro; o produto
deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento;
garantia
de
12
meses. MARCA: RAGTECH

R$ 439,00
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EMPRESA: A.C DOS SANTOS MÓVEOS ME
CNPJ Nº 12.517.378/0001-46
ITEM
8

DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

Confeccionada em aço/ferro pintado com
assento e encosto em polipropileno sem
rodízios, sem braça e sem regulagem de altura.

R$ 59,00

QUANT EQUIPAMENTO

11

Cadeira

EMPRESA: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 77.578.524/0001-99
PREÇO
ITEM QUANT EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO

9

3

Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; no-break com
potência nominal de 1,2 kva; potência real
mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220
volts (em corrente alternada) com comutação
automática; tensão de saída 110/115 ou 220
No Break (para
volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes
computador
audiovisual; bateria interna selada; autonomia a
e/Impressora)
plena carga mínimo 15 minutos considerando
consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06
tomadas de saída padrão brasileiro; o produto
deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento;
garantia
de
12
meses. MARCA: RAGTECH

R$ 444,99

EMPRESA: GRM- TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 22.614.545/0001-20
ITEM

16

QUANT

1

EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

Tela de
Projeção

Deve estar em linha de produção pelo
fabricante; Tela projeção com tripé retrátil
manual; Área visual de aproximadamente 1,80
x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em
alumínio com pintura eletrostática resistente a
riscos e corrosões; Possuir poste central com
resistência e sustentação suficiente para
atender a especificação da tela citada acima;
Deverá possuir superfície de projeção do tipo
matte white (branco opaco) ou similar, que
permita ganho de brilho; possuir bordas pretas
que permita enquadramento da imagem; O
equipamento deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento; Garantia
mínima de 12 meses. MARCA: GRM

613,00
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EMPRESA: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP
CNPJ Nº 08.784.976/0001-04
ITEM

20

QUANT

2

EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO

Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; impressora laser com
padrão de cor monocromático; resolução
mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35
páginas por minuto PPM; suportar tamanho de
papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de
Impressora
entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000
Laser (Comum)
páginas;
interface
USB;
permitir
compartilhamento por meio e rede 10/100/100
ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e
verso automático; o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento
garantia de 12 meses. MARCA: HP

PREÇO
UNITÁRIO

1.273,99

EMPRESA: VS COSTA E CIA LTDA
CNPJ Nº 05.286.960/0001-83
ITEM

QUANT

EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

23

1

Central de
Nebulização

Tipo compressor, contendo de 3 a 4 saídas,
com rodízios, potência mínima de ¼ de HP

R$ 1.430,00

Os itens de número 01 ao 24 corresponde a cota de no mínimo 75 % (setenta e cinco por cento) do total do objeto da
licitação e poderão ser ofertados por qualquer empresa do ramo de atividade pertinente que atenda os requisitos de
habilitação contidos neste Edital e seus anexos.
Os itens de número 25 ao 31 corresponde a cota de ate 25% (vinte e cinco por cento) do total do objeto da licitação e
somente poderão participar/ofertar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo de atividade pertinente
que atenda os requisitos de habilitação contidos neste Edital e seus anexos.
Os produtos deverão ser fornecidos no prazo de 15 dias após o recebimento da requisição/pedido de fornecimento.
Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
As entregas deverão ser feitas no seguinte local: Paço Municipal, sito a Av. Dr. Candido Rodrigues, 120, centro,
nesta cidade de Piracaia.
O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade dos produtos com as especificações deste edital.
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O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes
da respectiva Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a
apresentação da nota fiscal/fatura.

Piracaia, 23 de março de 2020

Dr. Jose Silvino Cintra
Prefeito Municipal

