
  

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU 
CNPJ 17.420.047/0001-07 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018 
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO 
Objeto: “Aquisição de móveis, colchões e equipamentos hospitalares, tais 
como: monitores cardíacos, cardioversor, detector fetal, cama hospitalar, 
carro maca, aspirador de secreção portátil, carrinho de emergência, 
prancha para imobilização, escadinha para leito, oxímetro de pulso, 
máscara facial multi gás e incubadora de transporte com maca retrátil para 
atender as necessidades do Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste – 
CONSAMU e UPA PEDIATRIA TANCREDO NEVES, pelo período de 12 (doze) 
meses”. 
Vencedores: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP nos lotes 02, 04 e 10 com 
valor de R$ 35.621,60 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e 
sessenta centavos. CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 
nos lotes 06 e 13 com valor de R$ 35.701,50 (trinta e cinco mil, setecentos 
e um reais e cinquenta centavos). FANEM LTDA no lote 19 com valor de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais). MTB TECNOLOGIA LTDA – EPP no 
lote 16 com valor de R$ 17.160,00 (dezessete mil, cento e sessenta reais). 
MUNIZ & ROCHA LTDA nos lotes 03, 11 e 12 com valor de R$ 31.087,12 
(trinta e um mil, oitenta e sete reais e doze centavos).  AFH 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP nos lotes 05 e 17 com valor 
de R$ 97.426,67 (noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e 
sessenta e sete centavos). VITTAFLEX IND. E COM. DE MOVÉIS E 
COLCHÕES no lote 15 com valor de R$ 8.517,60 (oito mil, quinhentos e 
dezessete reais e sessenta centavos). WORLD LIFE MEDICAL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA no lote 18 com valor de R$ 103.500,00 (cento e três mil e 
quinhentos reais). PHARMED COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA no lote 08 com valor de R$ 30.873,75 (trinta mil, 
oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos). 
Foram considerados fracassados os lotes: 01 e 07. Considerados desertos 
os lotes: 09 e 14. 
 
 
Cascavel, 03 de setembro de 2018. 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 

 
 
 
 
 
 


