
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 090/2019 - HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo nº 9538/2019 

  
1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a aquisição de 
diversos equipamentos para a saúde, conforme edital, HOMOLOGO os atos do presente 
certame, ratificando as demais decisões nele tomadas, tendo sido considerada vencedora as 
empresas: 
1) PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALAÇÃO 
EPP, CNPJ: 04.602.194/0002-37 para o item 01 (ar condicionado split 12.000 BTUS 
quente e frio) pelo valor unitário de R$ 1.470,00. 
2) E.M. MARQUES INFORMÁTICA – EPP, CNPJ: 13.641.651/0001-02 para o item 36 
(Projetor resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9) pelo valor 
unitário de R$ 850,00. 
3) TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA – ME, CNPJ: 
10.728.371/0001-48 para os seguintes itens: item 09 (biombo em aço ferro pintado) pelo 
valor unitário de R$ 590,00; item 27 (mesa auxiliar) pelo valor unitário de R$ 285,00; 
item 30 (mesa de exames) pelo valor unitário de R$ 1.600,00 e item 31 (mesa 
ginecológica) pelo valor unitário de R$ 2.075,00. 
4) JEAN CARLOS VETORASSO – EPP, CNPJ: 07.583.241/0001-50 para os seguintes 
itens: item 08 (banqueta giratória aço inoxidável) pelo valor unitário de R$ 390,00; item 
13 (carro curativos aço inoxidável) pelo valor unitário de R$ 1.370,00; item 19 
(esfigmomanômetro de pedestal p/ adulto) pelo valor unitário de R$ 560,00 e item 38 
(suporte de soro, tipo pedestal, em aço inoxidável)  pelo valor unitário de R$ 310,00. 
5) EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA EIRELI CNPJ: 23.727.223/0001-
50 para os seguintes itens: item 11 (cadeira fixa, sem braço, polipropileno) pelo valor 
unitário de R$  68,00; item 24 (geladeira/ refrigerador (mínimo de 260 litros) pelo valor 
unitário de R$ 1.169,00; item 26 (longarina de 03 lugares)  pelo valor unitário de R$ 
344,00; item 29 (mesa de escritório com 02 gavetas) pelo valor unitário de R$ 179,00 e 
item 32 (mesa para computador confeccionada em madeira/MDP/MDF) pelo valor 
unitário de R$ 179,00. 
6) MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS 
ME CNPJ: 20.371.330/0001-09 para os seguintes itens: item 02 (amalgamador 
odontológico digital capsular) pelo valor unitário de R$  660,00; item 06 (balança 
antropométrica digital 200kg) pelo valor unitário de R$  730,00; item 17 (escada 2 
degraus, aço inoxidável)  pelo valor unitário de R$  275,00; item 21 (estetoscópio adulto) 
pelo valor unitário de R$  340,00; item 22 (foco refletor ambulatorial) pelo valor unitário 
de R$  690,00; item 23 (fotopolimerizador de resinas) pelo valor unitário de R$  800,00 e 
item 28 (mesa de mayo em aço inoxidável) pelo valor unitário de R$  500,00. 
7) CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 
11.268.379/0001-31 para o item 15 (microcomputador) pelo valor unitário de R$ 
3.900,00. 
8) GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  CNPJ: 
32.158.543/0001-28 para os seguintes itens: item 04 (armário vitrine com 02 portas) pelo 
valor unitário de R$ 1.390,00 e item 07 (balde e pedal aço inox) pelo valor unitário de R$ 
163,00. 
9) ANDRE ANTONIO TAVARES CNPJ: 29.140.254/0001-97 para os seguintes itens: 



 

 

 

item 20 (estante aço ou ferro pintado) pelo valor unitário de R$ 564,00 e item 33 (mesa 
para refeitório, fixo, 06 assentos) pelo valor unitário de R$ 1.039,50. 
10) AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA CNPJ: 17.873.616/0001-70 para os 
seguintes itens: item 25 (impressora laser com padrão de cor monocromático) pelo 
valor unitário de R$ 1.263,00 e item 34 (micro-ondas (no mínimo 26 litros)) pelo valor 
unitário de R$ 465,00. 
11) CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI ME, CNPJ: 26.756.192/0001-54 para 
o  
item 16 (cadeira odontológica completa) pelo valor unitário de R$  25.660,00. 
12) EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 
27.971.028/0001-22 para os seguintes itens: item 10 (braçadeira p/ injeção, aço 
inoxidável) pelo valor unitário de R$ 285,00; item 18 (esfigmomanômetro) pelo valor 
unitário de R$ 163,00 e item 35 (negatoscópio, lâmpada fluorescente, 02 corpos) pelo 
valor unitário de R$ 590,00. 
13) OFFICE MED MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO E 
HOSPITALAR LTDA ME CNPJ: 09.589.992/0001-09 para os seguintes itens: item 03 
(armário em aço, 3 ou 4 prateleiras) pelo valor unitário de R$ 640,00; item 12 (cadeira 
universitária, polipropileno, apoio convencional) pelo valor unitário de R$ 160,00 e item 
14 (cesto de lixo aço, ferro pintado, 11 à 20 litros) pelo valor unitário de R$ 86,00. 
14) GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTOLOGICOS 
ME CNPJ: 33.521.966/0001-23 para os seguintes itens: item 05 (autoclave horizontal 
mesa até 75l) pelo valor unitário de R$ 3.900,00 e item 37 (suporte de hamper, em aço 
inoxidável) pelo valor unitário de R$ 384,12. 
2. Publique-se. 
3. Cumpra-se. 
 
 
Ibitinga, 20 de dezembro de 2019. 
 
 
 
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 
Prefeita Municipal 

  
 

 


