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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 103/2020
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos
os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 103/2020, conforme
especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de equipamentos (carrinho armazém/plataforma), com om recursos advindos do QUALIFAR
SUS, e aparelho ultrassom, com recursos Resolução SESA 871/20.
FORNECEDOR: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.515.403/0001-27
LOTE 2 SESA N.º 871/2020
Valor Total do Lote: 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais).
Item Descrição
Marca
Unid. Qtde Valor Unit.
Aparelho de Ultrassom Tipo II: Ultrassom Dopper colorido para radiografia Vascular,
Cardíaca , Obstetrícia e 3/4 D. Descrição: Um equipamento ecógrafo eletrônico, com
plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows, interface para usuário
em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de
troca/atualização de hardware, conectividade DICOM PC e USB/ flash-cards, disco rígido
de mínimo de 500 GB faixa dinâmica de mínimo de 180dB, mínimo de 40000 canais de
processamento, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; SAMSUNG
capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de
HS 40
1 imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos Premium UN 1 107.500,00
obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular,
músculo-esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para
intervenção (biópsia); protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets
para medidas gerais (distância, ângulo, volume); aquisição de imagemem tempo real
(mínimo de 1000 frames/seg); Dispor de transdutores, com doppler em todos, com no
mínimo 4 portas simultâneas com as seguintes especificações, sendo que as faixas de
frequência podem variar de + - 1MHz tanto na mínima quanto na máxima: transdutor
convexo (2 - 6MHz), com no mínimo 128 elementos ou cristais e abertura de no mínimo
70graus de campo de visão; transdutor endocavitário (4-10MHz ) no mínimo 128 elementos
ou cristais e abertura de no mínimo 140 graus de campo de visão; transdutor linear,
matricial ou não (5-14MHz) e pelo menos 38 mm de campo de visão. Console com rodízios
independentes, com travas para giro e rolamento, gravador de CD/DVD embutido (de
fábrica), regulagem de altura e rotação do console de comandos, tela colorida, única e
plana de LCD ou LED com no mínimo de 19” com braço para ajuste de angulação e altura,
definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza; equipados com
modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B,
triplex simultâneo, dual ou quad-screen, cine-loop (pelo menos 1000 quadros), Power
Doppler e Power Doppler direcional e track-ball para manuseio de comandos na tela;
Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D
adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler; capaz de pós processamento
da imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real,
selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para
ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo,
modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Imagem Geral acrescentando as seguintes
funcionalidades: Imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas, medições
automáticas da espessura da camada íntima média nas artérias carótidas e em outros
vasos superficiais, Software de avaliação cardíaca fetal avançada em 3D utilizando a
técnica de Correlação Temporal espacial de imagem. Pacote de ferramentas volumétricas
que quantificam o volume em 3D, possibilitando fazer cortes tomográficos com ajuste de
espessura, detecção de agentes de contraste utilizando índice mecânico variável (MI).
Possibilidade de atualização tecnológica para incorporar novos recursos de software e
atualizações, sem necessidade de atualização de hardware; Manual do equipamento em
Português/Inglês. Fonte de 110 V / 127 V ou bivolt automático com dispositivo de
liga/desliga de segurança e alimentação elétrica compatível com o local de instalação.
Nobreak mínimo de 2 KVA, compatível com autonomia de no mínimo 30 minutos e
compatível com o equipamento e coeficiente de segurança de 20%. Incluir todos acessórios
necessários para o funcionamento completo do equipamento. Garantia de no mínimo de 1
ano para o equipamento e transdutores.
Ipiranga/PR, 10 de novembro de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 115/2020
NOVA DATA DE ABERTURA
OBJETO: Seleção e contratação de empresas para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para as
Unidades de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade
de repasse Fundo a Fundo, com recursos da Resolução 773/2019, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira designada pela Portaria nº. 04/2020, TORNA PÚBLICO
aos interessados a nova data de abertura da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 115/2020, PREVISTA para o dia
16/11/2020, às 10:00(dez horas):
NOVA DATA DE ABERTURA, fica marcada para: 23/11/2020, às 10:00 (dez horas) (horário de Brasília) no portal
bllcompras.com, conforme especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 115/2020.
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na
Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/Pr e no e site: www.ipiranga.pr.gov.br e bllcompras.com.
Informações pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da
interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail.
Ipiranga-PR, 10 de novembro de 2020.
ELIANE GOTTEMS
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2020
HOMOLOGO o resultado do Processo Licitatório supra, de conformidade com o julgamento da Comissão de Licitação, Parecer da
Assessoria Jurídica, adjudicando o objeto da licitação à licitante vencedora, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Contratação de empresa para execução: Obra para construção do vestiário da quadra ao lado do Estádio Municipal de
Ipiranga - PR, conforme planilha, em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes.
FORNECEDOR: LUNA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CNPJ: 81.715.609/0001-49

Valor
Descrição
Unid. Qtde Global
Obra para construção do vestiário da quadra ao lado do Estádio Municipal de Ipiranga - PR,
incluindo: serviços preliminares, movimentação de terra, fundação e estrutura, fechamento,
1 cobertura, esquadrias, vidros e espelho, revestimento de paredes, revestimento de pisos, GBL 1 223.684,75
comunicação visual, instalações de prevenção contra incêndio, pintura, instalação elétrica,
instalação hidro sanitária, aparelhos sanitários, louças, metais e outros, conforme planilha

Item

Ipiranga/PR, 10 de novembro de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2020
HOMOLOGO o resultado do Processo Licitatório supra, de conformidade com o julgamento da Comissão de Licitação, Parecer da
Assessoria Jurídica, adjudicando o objeto da licitação à licitante vencedora, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Contratação de empresa para execução: Obra de construção de banheiros para o Centro de Eventos Municipal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos.
FORNECEDOR: CH ENGENHARIA CIVIL LTDA - CNPJ: 03.020.439/0001-74

Valor
Item Descrição
Unid. Qtde Global
Obra de construção de banheiros no Centro de Eventos: incluindo serviços preliminares,
movimentação de terra, fundação e estrutura, fechamento, cobertura, esquadrias, instalações
1 elétricas, instalações hidráulicas, aparelhos sanitários, louças, metrais e outros, revestimento GBL 1 209.044,72
paredes, revestimento piso e pintura, conforme planilhas.

Ipiranga/PR, 11 de novembro de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
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