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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

Na qualidade de presidente do Conselho Diretor, no uso de minhas
atribuições legais e, considerando que os atos integrante do presente procedimento
licitatório, foram praticados em obediência ás disposições contidos na Lei Federal n.º
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente na Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações e Lei Estadual n.º 14167/2002 e Decreto Estadual nº
44786/2008 e, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando, por fim observado o juízo de conveniência, que a proposta
formulada satisfaz os interesses da Administração dessa Instituição.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto a aquisição de
Equipamentos Hospitalares e mobiliários conforme estabelecido no inciso VI do artigo
43 da Lei Licitatória em favor das Empresas : M.M. Assistência Médica Hospitalar
Ítem 1 – ventilador pulmonar – 4 unidades – totalizando R$206.000,00 (duzentos e seis
mil reais); FAM Ltda - ítem 2 – bisturi elétrico – 1 unidade – totalizando R$ 5.100,00
(cinco mil e cem reais); ítem 6 – aparelho de luz infravermelho – 2 unidades –
totalizando R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais); ítem 8 – balancim proprioceptivo – 3
unidades – totalizando R$ 960,00 – (novecentos e sessenta reais); ítem 11 – cadeira de
rodas pediátrica – 8 unidades – totalizando R$ 7.600,00 ( sete mil e seiscentos reais);
ítem 12 – escada com dois degraus – 2 unidades – totalizando R$ 390,00 (trezentos e
noventa reais); ítem 13 – mesa auxiliar – 2 unidades – totalizando R$ 1.014,00 (um mil
e quatorze reais); ítem 14 – mesa de exames – 1 unidade – totalizando R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais); Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda - ítem 3 –
cardioversor – 1 unidade – totalizando R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais);
Alfamed Sistemas Médicos Ltda – ítem 4 – monitor multiparametro modular – 1
unidade – totalizando R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais); Thais Cristina
Vinhal Ramos – ítem 5 – monitor multiparametro simples – 8 unidades – totalizando
R$65.600,00 – ( sessenta e cinco mil e seiscentos reais ); M.K.R. Comercio de
Equipamentos EIRELI – EPP – ítem 7 – balança tipo plataforma - 1 unidade –
totalizando R$3.320,00 ( três mil e trezentos e vinte reais) ; Otto Bock do Brasil Técnica
Ortopédica Ltda – ítem 10 – cadeira de rodas adulto – 70 unidades – totalizando R$
121.100,00 – (cento e vinte e um mil e cem reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisao ora prolatada.
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HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

Na qualidade de presidente do Conselho Diretor, no uso de minhas
atribuições legais e, considerando que os atos integrante do presente procedimento
licitatório, foram praticados em obediência ás disposições contidos na Lei Federal n.º
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente na Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações e Lei Estadual n.º 14167/2002 e Decreto Estadual nº
44786/2008 e, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando, por fim observado o juízo de conveniência, que a proposta
formulada satisfaz os interesses da Administração dessa Instituição.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto a aquisição de
Equipamento conforme estabelecido no inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória em
favor da Empresa : Geraforte Grupos Geradores Ltda – ítem 1 – Grupo Gerador – 1
unidade – totalizando R$ 275.000,00 ( duzentos e setenta e cinco mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisao ora prolatada.
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