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Pregão/Concorrência Eletrônica

925373.2212022 .5705 .4747 .51528000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00221/2022

Às 10:00 horas do dia 29 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 40/SUPEL/RO de 29/03/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo Nº 0036.176129/2021-, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00221/2022. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Osmoses Reversas Portáteis, visando
atender a demanda do serviço de Nefrologia da SESAU-RO, por um período de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Osmose reversa portátil para processo hemodialítico de operação simples, vazão de no
mínimo 120 l/h, que atenda no mínimo duas máquinas de diálise, possuindo pré-tratamento integrado, tendo
carenagem que seja leve, possibilitando ser carregada e resistente à oxidação, preferencialmente em material não
ferroso(material polimérico/fibra de vidro/ resina/...), equipamento compacto com rodízios permita multi
direcionamento e transporte sobre os próprios rodízios, tendo sistema de bombeamento de alta pressão em material
resistentes a oxidação e ataques químicos, tendo sistema acústico que propicie funcionamento silencioso devido
operação em unidades de terapia intensiva, sistema para monitoramento da água tratada, sistema de proteção que
identifique diminuição do fluxo de água (baixa pressão de água), realizando automaticamente o desligamento do
equipamento, em caso de falta de água ou baixa pressão de entrada, ter dois pré filtros de carvão ativado para
redução do cloro livre, um pré filtro em polipropileno 5 micras para retenção de sólidos em suspensão, o mínimo
possível de unidade de membrana, manômetros informando a pressão de entrada e a pressão antes da membrana...
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 18 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 550.358,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 2,00

Aceito para: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 488.160,0000 e
com valor negociado a R$ 482.400,0000 .

Item: 2
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Osmose reversa portátil para processo hemodialítico de operação simples, vazão de no
mínimo 120 l/h, que atenda no mínimo duas máquinas de diálise, possuindo pré-tratamento integrado, tendo
carenagem que seja leve, possibilitando ser carregada e resistente à oxidação, preferencialmente em material não
ferroso(material polimérico/fibra de vidro/ resina/...), equipamento compacto com rodízios permita multi
direcionamento e transporte sobre os próprios rodízios, tendo sistema de bombeamento de alta pressão em material
resistentes a oxidação e ataques químicos, tendo sistema acústico que propicie funcionamento silencioso devido
operação em unidades de terapia intensiva, sistema para monitoramento da água tratada, sistema de proteção que
identifique diminuição do fluxo de água (baixa pressão de água), realizando automaticamente o desligamento do
equipamento, em caso de falta de água ou baixa pressão de entrada, ter dois pré filtros de carvão ativado para
redução do cloro livre, um pré filtro em polipropileno 5 micras para retenção de sólidos em suspensão, o mínimo
possível de unidade de membrana, manômetros informando a pressão de entrada e a pressão antes da membrana...
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item
1)
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 61.150,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 2,00

Aceito para: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 54.240,0000 e
com valor negociado a R$ 53.600,0000 . (Cota Assumida)

Histórico
Item: 1 - Avental

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro



11/01/2023 13:41 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/5

05.161.212/0001-74 VIVAX -
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Não Não 18 R$ 27.120,0000 R$ 488.160,0000 28/12/2022
16:17:03

Marca: SAUBERN
Fabricante: VIVAX IND COM E EQUIP LTDA (SAUBERN)
Modelo / Versão: OSMOSE REVERSA SAUBERN STANDARD PORTATIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osmose Reversa Portátil com produção 110 Litros/hora a 25°C,
atendendo duas máquinas de hemodiálise simultâneamente. Possui cinco etapas de filtragem, sendo: Filtro de
Polipropileno 5 Micra + Filtro de Polipropileno 1 Micra + Filtro Carbon Block de Alta Eficiência + Membrana de
Osmose Reversa + Filtro com validação para Retenção de Endotoxinas de Polissulfona com porosidade de 5 nano.
Possui display de LCD demonstrando em escala de Micro Siemens/cm a condutividade da água tratada. Possui 4
manômetros, sendo pressão de alimentação, pressão da membrana de osmose reversa, pressão do rejeito e
pressão do permeado. Conta com alarme visual e sonoro de falta de água e condutividade alta. Dimensões: 51 cm
de largura, 35 cm de profundidade e 95 cm de altura. Peso total de 42kg. Funcionamento silencioso e rodízios
emborrachados que também permitam o transporte silencioso. A alimentação elétrica é Bivolt automática.
Conectores de alimentação de Água, de Permeado e de Rejeito com engate rápido. Possui duas bombas de
pressurização, possibilitando a continuidade do uso do equipamento em caso de falha em uma delas.
Características e Vantagens: Dupla Barreira Microbiológica: Dupla barreira microbiológica, sendo a única do
mercado com Filtro validado para Retenção de Endotoxinas com porosidade de 5 nano após membrana de osmose
reversa. Compacta, leve e fácil de transportar: A mais leve e mais compacta osmose portátil do mercado
Resistente a Impacto: Estrutura 100% em aço inox, resistente a oxidação e a impactos. Ultra silenciosa:
Funcionamento ultra silencioso, não incomodando pacientes e equipe da UTI. Rodízios emborrachados
proporcionando movimentação silenciosa. Funcionamento mesmo em pressões de alimentação nula: Diferentes de
outras osmoses portáteis, a Osmose opera mesmo sobre pressão de água nula. Dupla Bomba de Pressurização:
Mesmo em caso de falha de uma das bombas, automaticamente a segunda bomba se mantêm em operação
garantindo o fornecimento de água tratada. Bivolt automático: Pode ser conectada tanto em tomada 127 quanto
220 Volts. Procedência: Brasil Garantia: 12 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 488.160,0000 05.161.212/0001-74 29/12/2022 10:00:00:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 29/12/2022
10:03:01 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

29/12/2022
10:13:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

29/12/2022
10:13:10 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 29/12/2022
10:13:10 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

29/12/2022
10:27:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

29/12/2022
11:32:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVAX - INDUSTRIA E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74.

Aceite de proposta 11/01/2023
13:38:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, pelo melhor lance de R$
488.160,0000 e com valor negociado a R$ 482.400,0000. Motivo: Conforme Proposta
ajustada

Habilitação de
fornecedor

11/01/2023
13:43:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Avental

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
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05.161.212/0001-74 VIVAX -
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Não Não 2 R$ 27.120,0000 R$ 54.240,0000 29/12/2022
10:28:52

Marca: SAUBERN
Fabricante: VIVAX IND COM E EQUIP LTDA (SAUBERN)
Modelo / Versão: OSMOSE REVERSA SAUBERN STANDARD PORTATIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osmose Reversa Portátil com produção 110 Litros/hora a 25°C,
atendendo duas máquinas de hemodiálise simultâneamente. Possui cinco etapas de filtragem, sendo: Filtro de
Polipropileno 5 Micra + Filtro de Polipropileno 1 Micra + Filtro Carbon Block de Alta Eficiência + Membrana de
Osmose Reversa + Filtro com validação para Retenção de Endotoxinas de Polissulfona com porosidade de 5 nano.
Possui display de LCD demonstrando em escala de Micro Siemens/cm a condutividade da água tratada. Possui 4
manômetros, sendo pressão de alimentação, pressão da membrana de osmose reversa, pressão do rejeito e
pressão do permeado. Conta com alarme visual e sonoro de falta de água e condutividade alta. Dimensões: 51
cm de largura, 35 cm de profundidade e 95 cm de altura. Peso total de 42kg. Funcionamento silencioso e
rodízios emborrachados que também permitam o transporte silencioso. A alimentação elétrica é Bivolt
automática. Conectores de alimentação de Água, de Permeado e de Rejeito com engate rápido. Possui duas
bombas de pressurização, possibilitando a continuidade do uso do equipamento em caso de falha em uma delas.
Características e Vantagens: Dupla Barreira Microbiológica: Dupla barreira microbiológica, sendo a única do
mercado com Filtro validado para Retenção de Endotoxinas com porosidade de 5 nano após membrana de
osmose reversa. Compacta, leve e fácil de transportar: A mais leve e mais compacta osmose portátil do mercado
Resistente a Impacto: Estrutura 100% em aço inox, resistente a oxidação e a impactos. Ultra silenciosa:
Funcionamento ultra silencioso, não incomodando pacientes e equipe da UTI. Rodízios emborrachados
proporcionando movimentação silenciosa. Funcionamento mesmo em pressões de alimentação nula: Diferentes
de outras osmoses portáteis, a Osmose opera mesmo sobre pressão de água nula. Dupla Bomba de
Pressurização: Mesmo em caso de falha de uma das bombas, automaticamente a segunda bomba se mantêm
em operação garantindo o fornecimento de água tratada. Bivolt automático: Pode ser conectada tanto em
tomada 127 quanto 220 Volts. Procedência: Brasil Garantia: 12 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 54.240,0000 05.161.212/0001-74 29/12/2022 10:28:52:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item deserto 29/12/2022
10:00:00 Item deserto.

Aceite de
proposta

11/01/2023
13:40:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, pelo melhor lance de R$ 54.240,0000
e com valor negociado a R$ 53.600,0000. Motivo: conforme proposta ajustada

Habilitação de
fornecedor

11/01/2023
13:43:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 29/12/2022
10:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema 29/12/2022
10:00:01

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se
conectados.

Pregoeiro 29/12/2022
10:00:49

Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame
licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 221/2022/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome

do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro 29/12/2022

10:00:59
Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens

postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as
partes (licitante e administração).

Pregoeiro 29/12/2022
10:01:09

Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja
emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas

Pregoeiro 29/12/2022
10:01:25

Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a
menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até as

14h30min (horário de Brasília).
Pregoeiro 29/12/2022

10:01:36
Considerando que o certame se trata de aquisição para Registro de Preços, registra-se
que as empresas em conformidade com o Art.14, I, do Decreto n. 18.340, de 2013,

poderão ser incluídas na Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que
aceitarem preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do

certame.
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Pregoeiro 29/12/2022
10:01:46

Bom trabalho a todos!

Sistema 29/12/2022
10:03:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 29/12/2022
10:13:02

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 29/12/2022
10:13:10

O item 1 está encerrado.

Sistema 29/12/2022
10:13:13

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 29/12/2022
10:15:28

Senhor licitante, bom dia. Vossa empresa após a fase de lances restou classificada em
primeiro lugar para o item 01

Pregoeiro 29/12/2022
10:15:44

Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Abrimos o chat
concedendo a oportunidade de apresentação de melhor oferta para os itens citados

05.161.212/0001-
74

29/12/2022
10:16:37

Bom dia, Sr. Pregoeiro...

05.161.212/0001-
74

29/12/2022
10:16:50

Um momento, vou verificar.

05.161.212/0001-
74

29/12/2022
10:21:46

Sr. Pregoeiro, após verificação com a gerência, foi autorizado o valor unitário de R$
26.800,00 para o item 01.

Pregoeiro 29/12/2022
10:26:03

Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Vamos abrir o campo
anexo para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance ofertado, observando o

fracionamento do unitário conforme item 10.1.2 do Edital.
Sistema 29/12/2022

10:27:09
Senhor fornecedor VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 29/12/2022
10:30:32

Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor fornecedor
Encaminha proposta ajustada para o item 1 e 2 observando o fracionamento do unitário

conforme item 10.1.2 do Edital.
Sistema 29/12/2022

11:32:16
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 29/12/2022

12:24:17
A Pregoeira informa que o certame está suspenso por tempo indeterminado para que a

Unidade requisitante realize a avaliação técnica das propostas apresentadas. Os
interessados deverão acompanhar este chat de mensagens diariamente onde será

comunicada da nova data para resultado da análise e demais procedimentos, sempre
com antecedência mínima de até 24h

Pregoeiro 10/01/2023
13:32:02

A Pregoeira informa que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica e demais
procedimentos no dia 11/01/2023 as 13h30 (horário de Brasília).

Pregoeiro 11/01/2023
13:31:14

Senhores licitantes, bom dia. Conforme determinado daremos prosseguimento ao
certame.

Pregoeiro 11/01/2023
13:35:00

Concluída a avaliação técnica das propostas apresentadas ao certame, com fundamento
no parecer técnico emitido a Pregoeira decide:

Pregoeiro 11/01/2023
13:35:25

CLASSIFICAR a proposta da empresa VIVAX – INDUSTRIA para os itens 01 e 02

Pregoeiro 11/01/2023
13:41:58

Ainda na aceitação das propostas foram ajustados os valores com fracionamento do
valor unitário, observando o último lance ofertado.

Pregoeiro 11/01/2023
13:42:19

Dando prosseguimento foi realizada a análise dos documentos de habilitação
encaminhados concomitantemente com a proposta de preços, considerando para os

devidos fins a data de abertura do certame.
Pregoeiro 11/01/2023

13:43:15
Desta forma, está HABILITADA no certame a VIVAX INDUSTRIA

Sistema 11/01/2023
13:43:22

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 11/01/2023
13:45:45

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/01/2023 às
14:10:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 04/07/2022
09:12:20

Alteração equipe 29/12/2022
09:49:23

Pregoeiro Anterior: 61498750249-NILSEIA KETES . Pregoeiro Atual: 00798226226-
BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES. Justificativa: Pregoeira em Substituição

Abertura da sessão
pública

29/12/2022
10:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

29/12/2022
10:13:13 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 11/01/2023
13:43:22 Abertura de prazo para intenção de recurso
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Fechamento do
prazo

11/01/2023
13:45:45 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/01/2023 às 14:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:18 horas do dia 11 de janeiro
de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES
Pregoeiro Oficial

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio

Voltar   

javascript:self.print()
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Pregão/Concorrência Eletrônica

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão
Nº 00221/2022

Às 14:19 horas do dia 11 de janeiro de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00221/2022, referente ao
Processo nº 0036.176129/2021-, o Pregoeiro, Sr(a) BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Osmose reversa portátil para processo hemodialítico de operação simples, vazão de no
mínimo 120 l/h, que atenda no mínimo duas máquinas de diálise, possuindo pré-tratamento integrado, tendo
carenagem que seja leve, possibilitando ser carregada e resistente à oxidação, preferencialmente em material não
ferroso(material polimérico/fibra de vidro/ resina/...), equipamento compacto com rodízios permita multi
direcionamento e transporte sobre os próprios rodízios, tendo sistema de bombeamento de alta pressão em material
resistentes a oxidação e ataques químicos, tendo sistema acústico que propicie funcionamento silencioso devido
operação em unidades de terapia intensiva, sistema para monitoramento da água tratada, sistema de proteção que
identifique diminuição do fluxo de água (baixa pressão de água), realizando automaticamente o desligamento do
equipamento, em caso de falta de água ou baixa pressão de entrada, ter dois pré filtros de carvão ativado para
redução do cloro livre, um pré filtro em polipropileno 5 micras para retenção de sólidos em suspensão, o mínimo
possível de unidade de membrana, manômetros informando a pressão de entrada e a pressão antes da membrana...
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 550.358,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 2,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
488.160,0000 , com valor negociado a R$ 482.400,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/01/2023
14:19:03

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, Melhor lance: R$ 488.160,0000,
Valor Negociado: R$ 482.400,0000

Item: 2
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Osmose reversa portátil para processo hemodialítico de operação simples, vazão de no
mínimo 120 l/h, que atenda no mínimo duas máquinas de diálise, possuindo pré-tratamento integrado, tendo
carenagem que seja leve, possibilitando ser carregada e resistente à oxidação, preferencialmente em material não
ferroso(material polimérico/fibra de vidro/ resina/...), equipamento compacto com rodízios permita multi
direcionamento e transporte sobre os próprios rodízios, tendo sistema de bombeamento de alta pressão em material
resistentes a oxidação e ataques químicos, tendo sistema acústico que propicie funcionamento silencioso devido
operação em unidades de terapia intensiva, sistema para monitoramento da água tratada, sistema de proteção que
identifique diminuição do fluxo de água (baixa pressão de água), realizando automaticamente o desligamento do
equipamento, em caso de falta de água ou baixa pressão de entrada, ter dois pré filtros de carvão ativado para
redução do cloro livre, um pré filtro em polipropileno 5 micras para retenção de sólidos em suspensão, o mínimo
possível de unidade de membrana, manômetros informando a pressão de entrada e a pressão antes da membrana...
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do
item 1)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 61.150,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 2,00
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Situação: Adjudicado

Adjudicado para: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
54.240,0000 , com valor negociado a R$ 53.600,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/01/2023
14:19:05

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, Melhor lance: R$ 54.240,0000,
Valor Negociado: R$ 53.600,0000

Fim do documento
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Resultado por Fornecedor

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão   Nº 00221/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.161.212/0001-74 - VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

1 Avental Unidade 18 R$ 550.358,1000 R$ 26.800,0000 R$ 482.400,0000
Marca: SAUBERN
Fabricante: VIVAX IND COM E EQUIP LTDA (SAUBERN)
Modelo / Versão: OSMOSE REVERSA SAUBERN STANDARD PORTATIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osmose Reversa Portátil com produção 110 Litros/hora a 25°C, atendendo duas
máquinas de hemodiálise simultâneamente. Possui cinco etapas de filtragem, sendo: Filtro de Polipropileno 5 Micra + Filtro de
Polipropileno 1 Micra + Filtro Carbon Block de Alta Eficiência + Membrana de Osmose Reversa + Filtro com validação para Retenção
de Endotoxinas de Polissulfona com porosidade de 5 nano. Possui display de LCD demonstrando em escala de Micro Siemens/cm a
condutividade da água tratada. Possui 4 manômetros, sendo pressão de alimentação, pressão da membrana de osmose reversa,
pressão do rejeito e pressão do permeado. Conta com alarme visual e sonoro de falta de água e condutividade alta. Dimensões: 51
cm de largura, 35 cm de profundidade e 95 cm de altura. Peso total de 42kg. Funcionamento silencioso e rodízios emborrachados que
também permitam o transporte silencioso. A alimentação elétrica é Bivolt automática. Conectores de alimentação de Água, de
Permeado e de Rejeito com engate rápido. Possui duas bombas de pressurização, possibilitando a continuidade do uso do
equipamento em caso de falha em uma delas. Características e Vantagens: Dupla Barreira Microbiológica: Dupla barreira
microbiológica, sendo a única do mercado com Filtro validado para Retenção de Endotoxinas com porosidade de 5 nano após
membrana de osmose reversa. Compacta, leve e fácil de transportar: A mais leve e mais compacta osmose portátil do mercado
Resistente a Impacto: Estrutura 100% em aço inox, resistente a oxidação e a impactos. Ultra silenciosa: Funcionamento ultra
silencioso, não incomodando pacientes e equipe da UTI. Rodízios emborrachados proporcionando movimentação silenciosa.
Funcionamento mesmo em pressões de alimentação nula: Diferentes de outras osmoses portáteis, a Osmose opera mesmo sobre
pressão de água nula. Dupla Bomba de Pressurização: Mesmo em caso de falha de uma das bombas, automaticamente a segunda
bomba se mantêm em operação garantindo o fornecimento de água tratada. Bivolt automático: Pode ser conectada tanto em tomada
127 quanto 220 Volts. Procedência: Brasil Garantia: 12 meses

2 Avental Unidade 2 R$ 61.150,9000 R$ 26.800,0000 R$ 53.600,0000
Marca: SAUBERN
Fabricante: VIVAX IND COM E EQUIP LTDA (SAUBERN)
Modelo / Versão: OSMOSE REVERSA SAUBERN STANDARD PORTATIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osmose Reversa Portátil com produção 110 Litros/hora a 25°C, atendendo duas
máquinas de hemodiálise simultâneamente. Possui cinco etapas de filtragem, sendo: Filtro de Polipropileno 5 Micra + Filtro de
Polipropileno 1 Micra + Filtro Carbon Block de Alta Eficiência + Membrana de Osmose Reversa + Filtro com validação para Retenção
de Endotoxinas de Polissulfona com porosidade de 5 nano. Possui display de LCD demonstrando em escala de Micro Siemens/cm a
condutividade da água tratada. Possui 4 manômetros, sendo pressão de alimentação, pressão da membrana de osmose reversa,
pressão do rejeito e pressão do permeado. Conta com alarme visual e sonoro de falta de água e condutividade alta. Dimensões: 51
cm de largura, 35 cm de profundidade e 95 cm de altura. Peso total de 42kg. Funcionamento silencioso e rodízios emborrachados que
também permitam o transporte silencioso. A alimentação elétrica é Bivolt automática. Conectores de alimentação de Água, de
Permeado e de Rejeito com engate rápido. Possui duas bombas de pressurização, possibilitando a continuidade do uso do
equipamento em caso de falha em uma delas. Características e Vantagens: Dupla Barreira Microbiológica: Dupla barreira
microbiológica, sendo a única do mercado com Filtro validado para Retenção de Endotoxinas com porosidade de 5 nano após
membrana de osmose reversa. Compacta, leve e fácil de transportar: A mais leve e mais compacta osmose portátil do mercado
Resistente a Impacto: Estrutura 100% em aço inox, resistente a oxidação e a impactos. Ultra silenciosa: Funcionamento ultra
silencioso, não incomodando pacientes e equipe da UTI. Rodízios emborrachados proporcionando movimentação silenciosa.
Funcionamento mesmo em pressões de alimentação nula: Diferentes de outras osmoses portáteis, a Osmose opera mesmo sobre
pressão de água nula. Dupla Bomba de Pressurização: Mesmo em caso de falha de uma das bombas, automaticamente a segunda
bomba se mantêm em operação garantindo o fornecimento de água tratada. Bivolt automático: Pode ser conectada tanto em tomada
127 quanto 220 Volts. Procedência: Brasil Garantia: 12 meses

Total do Fornecedor: R$ 536.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 536.000,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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DECLARAÇÕES

 
UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO
Pregão Nº 2212022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

CNPJ/CPF  Razão Social/Nome Porte da Empresa
05.161.212/0001-74  VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 28/12/2022 16:17  Declaração MEE/EPP: NÃO  Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Fechar
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