
     

Fundo Municipal de Saude/SMS/PMVR 

Fundo Municipal de Saude/SMS/PMVR   

Ata de Pregão Eletrônico 
 

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº 
0026/2018/FMS/SMS/PMVR do(a)   Fundo Municipal de Saude/SMS/PMVR do(a)  Fundo Municipal de 
Saude/SMS/PMVR 39.563.911/0001-62. 
     

    Nome do Promotor / Comprador: Fundo Municipal de Saude/SMS/PMVR 39.563.911/0001-62 
    Edital: 0026/2018/FMS/SMS/PMVR 

    Data de início do recebimento das propostas: 16 de fevereiro de 2018 às 15:00 

    Data da Realização: 28 de fevereiro de 2018 às 09:01 

    Local: www.bbmnet.com.br 

    Pregoeiro responsável: Claudio de Alcantara Neves 

 

   Ao(s) 28 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2018, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos 

termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o pregoeiro Sr Claudio de Alcantara Neves do(a)   
Fundo Municipal de Saude/SMS/PMVR do(a)  Fundo Municipal de Saude/SMS/PMVR 39.563.911/0001-62 

para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir AQUISIÇÃO DE 
VENTILADOR PULMONAR, PARA ATENDER O HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA., conforme especificações e 
quantidades definidas no instrumento convocatório. 
 

  Inicialmente, ficou registrado que às 09:01 horas do dia 28 de fevereiro de 2018 teve início, por meio do 

sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. 

Foi(ram) registrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote(s) do(s) 
seguinte(s) participante(s): 
 

Lotes: 

Lote - 1  -  VENTILADOR PULMONAR. Pressométrico adulto/pediátrico, pneumático, para utilização em 

unidades móveis e prontos-socorros. Operação por meio de botão rotativo. Modo ventilação; ventilação 

mecânica controlada, ventilação mecânica assistida, manual. Ciclagem a pressão e a tempo; PEEP 0a 20cm 

de H2O; tem 

Situação - Homologado 

Classificação 

 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta 
Ram Marques ME 27/02/2018  16:36:29 8.000,00 

 

Desclassificação 

 

Empresa Data e Hora do 

Registro 

Valor da Proposta Motivação 

Leistung Equipamentos Ltda  11:01:10 7.900,00 A proposta apresentada pelo 
licitante, não atende o 
solicitado, por não fornecer no 
equipamento PR4D plus a 
função PEEP incluso e fornecer 
Fio² apenas 50 a 70%. 

 

Recursos 

 

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

 

 



  Após a etapa de lances foi(ram) feita(s) a(s) análise(s) de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação 
do(s) vencedore(s), por lote(s), e o(s) resultado(s) foi(ram) o(s) seguinte(s): 
 

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 

Lote - 1 -  
Situação - Homologado 

 

EMPRESA CNPJ/CPF VALOR GLOBAL 
Ram Marques ME 03.749.855/0001-08 8.000,00 

 
PRODUTO/SERVIÇO: 
DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE INFORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 
VENTILADOR PULMONAR. 
Pressométrico 
adulto/pediátrico, 
pneumático, para utilização 
em unidades móveis e 
prontos-socorros. Operação 
por meio de botão rotativo. 
Modo ventilação; ventilação 
mecânica controlada, 
ventilação mecânica 
assistida, manual. Ciclagem 
a pressão e a tempo; PEEP 
0a 20cm de H2O; tem 

 8.000,00 2,00  

 
 

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 

do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessão(ões), 

individualizado(s) por lote(s), que é(são) parte integrante dessa ata. 
 

  NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O PREGOEIRO DECLAROU ENCERRADOS OS TRABALHOS. 
 

 

 

___________________________________________ 

Pregoeiro: Claudio de Alcantara Neves 

 



 

 


