SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020/FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
A Comissão de Pregão, desta Prefeitura, informa abaixo, o resultado final da
licitação, acima identificada.
VENCEDORES:
EDILANE CARVALHO ARAUJO, CNPJ nº 12.710.916/0001-14, estabelecida à AV
SABINIANO MAIA, 658, Bairro Novo, GUARABIRA – PB, CEP 58.200-000,
Inscrição Estadual nº. 16.176.215-8, vencedora do item nº 01, com o valor global de R$
87.900,00 (oitenta e sete mil e novecentos reais).
Item

01

Descrição

Quantidade Marca / Modelo

Equipamento de Raio X: Equipamento de Raios X de 500mAx125kV
micro processado composto de: Controle de comando: Microprocessado
de 500mAx125kV; 03 postos de trabalho: Bucky vertical, horizontal e sem
bucky; Escalas; escalas de 100 mA (foco fino) e 200, 300, 400 e 500 mA
(foco grosso); Circuitos de proteção para falha de filamento, falha de
anodo, excesso de técnica de falha de Bucky;
Alimentação: 220V/60Hz (F+N+TERRA).
Mesa de Exames: De tampo móvel com deslocamento de +/- 75cm; Freios
eletromagnéticos; Bucky com grande antidifusora; bandeja de açoinox para
chassis até 35x43cm.
SHR /
01
Tubo Emissor: Com anodo giratório; potência 30/50kW para 125kV;
SH600F
Duplo foco.
Gerador de alta tensão: Para 500 mAx125kV; Retificação em onda
completa; Um par de cabos de alta tensão para 150kV.
Bucky Mural: Com grade anti-difusora; bandeja em aço inox para chassis
até 25x43cm; freios eletromagnéticos.
Coluna Porta Tubo: Tipo chão de contra-pesada; Com régua indicadora
de distância foco filme; Freios Eletromagnéticos.
Colimador Luminoso: Com isolação para 150kV; Com timer eletrônico
de desliga após 30 segundos.
Valor Total R$ 87.900,00 (oitenta e sete mil e novecentos reais).

Valor
Valor Total
Unitário (R$)
(R$)

87.900,00

87.900,00

JARAGUA MERCANTIL LTDA - EPP, CNPJ nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à
Rua Cerejeira, Nº 63, JD. Queiroz - Cambé/PR - CEP 86192-220, Inscrição Estadual nº.
90552349-03, vencedora do item nº 02, com o valor global de R$ 26.890,00 (vinte e seis
mil, oitocentos e noventa reais).
Item

Descrição

01

Processadora automática de filmes de Raio X: Tensão de alimentação de
110/220V AC – 50/60Hz, com aterramento, com variação máxima de +/10%.
Possui bombas de circulação eletromagnéticas de revelador e fixador
submersas com filtros (sem mangueiras ou conexões) para com isto ter
melhor circulação e controle máximo de variação de temperatura, que é
0,1°C e bombas de regeneração diferenciadas de revelador e fixador e com
regulagens de regeneração diferenciadas (reposição de revelador e
fixador).

Quantidade Marca / Modelo

01

LOTUS
INDUSTRIA
/ LX-2
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Valor
Valor Total
Unitário (R$)
(R$)

26.890,00

26.890,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dimensões comprimento 89,0cm, largura 71,0cm, altura 111,0cm, com
cavalete de sustentação.
Permite processamento automático para filmes em folhas, de qualquer
marca sensíveis aos raios-x.
Acompanha a processadora, cavalete de sustentação em aço inox, divisória
para embutir câmara clara e escura, sistema de exaustão interna forçada de
gases, disjuntor elétrico de segurança, 2 (dois) tanques de reposição de
químicas de até 50 litros cada, e mangueiras, conexões diversas, e
acessórios necessários a completa instalação e funcionamento para
instalação.
Dimensões comprimento 89,0cm, largura 71,0cm, altura 111,0cm com
cavalete de sustentação.
Processadora fabricada dentro das normas e exigências da Resolução n°
330 da ANVISA.
Capacidade dos tanques: revelador de 11 litros – fixador de 9 a 11 litros e
água de 9x11litros reguláveis pelo tubo ladrão.
Valor Total R$ 26.890,00 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa reais).

Alagoinha – PE, 11 de Novembro de 2020.
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