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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 9 de Agosto de 2018, às 09:29 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO       , reuniram-se os

membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  106/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  12/2018, Licitação nº 12/2018 - PR, na modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as

propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RANCHO

QUEIMADO.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Item

Participante:

Especificação

8233

-

MF DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2

Fotopolimerizador de Resina, fotopolimerizador; modelo de

mesa, tipo Led, confeccionado em plástico resistente,

superfície lisa, fácil assepsia, peça de mão anatômica,

compacta e leve, ponteira condutora de luz giratória em

polímero, sem filtro; sistema de segurança: silencioso, com

indicador de tempo sonoro e ajustável em intervalos de 10

segundos, reajustável, sem lâmpada, sem fusível,

compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis

existentes no mercado, luz azul, fria, emitida por um diodo

emissor de luz (Led), comprimento de onda faixa de 460 nm,

potência mínima 600 mw/cm²; rede de 110-220 volts,

selecionável, 60 Hz; garantia mínima de 1 ano da instalação;

garantia de assistência técnica e peças de reposição por 05

anos; manual de operação e manutenção; embalagem

protetora em caixa, devidamente acondicionado.

un 1,00  

ECEL EC450

0,0000

456,00    456,00   

4

Negatoscópio 2 corpos, em aço inox AISI 304, chapa de 0,8

mm escovado, bivolt, dotado de acrílico branco leitoso de

3mm e quatro lâmpadas fluorescentes de 15 W cada.

Dimensões aproximadas de: Altura 500 mm x largura 100

mm x comprimento 700 mm.

un 1,00  

METALIC 2

CORPOS

0,0000

590,00    590,00   

5

Seladora, com suporte pra selagem de Papel Grau cirúrgico,

larg. Da solda com faixa de selagem de 1 cm, estrutura em

aço, pintura Epóxi, bandeja de apoio com regulagem de

altura, sistema de corte por meio de faca em forma de disco;

medidas aproximadas de: 400 x 900 x 350 mm; peso

aproximado de 10 kg; controle de temperatura por pirômetro

analógico acionado por pedal mecânico; suporte de bobina

de 1 andar 30 cm, pinuta eletrostática; sustentação das

bobinas por meio de roletes; alimentação 110 ou 220 v;

garantia mínima de 12 meses.

un 1,00  

AGIR

PROTECT

SEAL

0,0000

1.100,00    1.100,00   

6

Ultrassom Odontológico, ultrassom e jato de bicarbonato;

para periodontia dentística e prótese; com frequência 29000

Hz (+/- 15%), chave seletora para 3 níveis de potência;

amplitude de vibração da ponta de aprox.. 0,25 mm,

transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; irrigação por

meio de Sistema de Controle de Fluxo de água;

acompanhando no mínimo 4 pontas sortidas esterilizáveis

para periodontia e prótese; reservatório de pó com visor e

fácil acesso; condutos de pó com Sistema de limpeza

automática e manual; filtro de ar com drenagem automática;

peças de Mao Jato de Bicarbonato e Ultrassom com capas

removíveis e 05 3.198,40 15.992,00 autocláveis; com pedal

único; voltagem 110/220 volts, 50/60/ Hz, selecionável;

garantia mínima de 2 anos da instalação; garantia de

assistência técnica, peças de reposição por 5 anos.

un 1,00  

ALT

ALTSONIC

JET

0,0000

1.985,00    1.985,00   

Total do Participante -------->

4.131,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

8870

-

SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI E

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Bomba de vácuo, sistema de acionamento por chave

contatora motor, com capacitor (permanente), filtro coletor

de detritos na entrada da bomba. Sistema de lavagem

automática do filtro coletor. Separador de resíduos

(biossegurança). Válvula de controle e consumo de água na

bomba. Válvula de controle de sucção de vácuo na bomba

(opcional). Bomba construída totalmente em bronze (flange,

rotor e tampa), gabinete de proteção de bomba (em PS 3

mm). Mangueiras e adaptadores para instalação. Dados

técnicos da bomba de vácuo: capacidade de instalação (com

funcionamento simultâneo) 1 a 4 consultórios. Vácuo 450

mm/hg, potência do motor 0,5 HP. Voltagem do motor

220-254 v.

un 1,00  

SCHUSTER

0,0000

2.890,00    2.890,00   

3

Jato de bicarbonato, base metálica para estabilidade; com

entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato; 01 peça

de mão para o jato de bicarbonato.

un 1,00  

KONDENTECH

0,0000

374,00    374,00   

Total do Participante -------->

3.264,00   

_________________________

Total Geral ---------------------->

7.395,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

CLÁUDIA REGINA GREGOL RUDNICK

MABIELE DOS SANTOS

MARCILÉIA GOEDERT FUCK

Rancho Queimado,  9  de  Agosto  de  2018

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


