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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Agosto de 2019, às 10:03 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO        , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  793/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  22/2019, Licitação nº 14/2019 - 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:

Contratação de empresa especializa para aquisição de seringas de insulina, lanceta automática descartável e tira teste reagente para
dosagem de glicemia do sangue para pacientes insulino dependentes do Município de Capivari de Baixo.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Em ato contínuo, foram abertos os envelopes que continham as propostas de preços. A pregoeira analisou a proposta
das licitantes e constatou as seguintes situações: item 1: restou fracassado tendo em vista que as empresas
classificadas no preço apresentaram material cujo o descritivo não atende ao edital. Item 2: As empresas COINTER e
Metromed apresentaram material cujo descritivo não atende ao edital no que se refere a profundidade de penetração,
qual seja de 1,6mm. Assim, restaram as mesmas desclassificadas. Item 3: A empresa SOMA cotou material cujo
descritivo não atende ao edital no que se refere ao tipo de metodologia, qual seja de aspiração capilar, bem como
quanto ao volume máximo de amostra de sangue, que seria de até 1 microlitro. As demais empresas cumpriram com
os requisitos exigidos no edital, diante do exposto estas foram devidamente rubricadas e repassadas aos licitantes.
Questionada a licitante presente se havia interesse em recorrer, a mesma nada declarou decaindo do direito de
recurso conforme lei.

Item

Participante:

Especificação

7212 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L

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

2 Lanceta automática descartável conforme nr32, agulha em
aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril,
com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro
de 28g, disparada através de contato (sem botão de
acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o
reuso e provida de lacre, com profundidade de penetração
de 1,6mm. Embalagem contendo dados de identificação do
produto, numero de lote, tipo de esterilização, data de
fabricação/ validade e registro no ms/anvisa. Apresentar
prospecto e amostra

UN 30.000,00  LORIS 0,0000 0,35    10.500,00   

3 Tira teste/tira reagente, para dosagem de glicemia de
sangue fresco por metodologia de aspiração capilar. Faixa
de leitura entre 10 a 600 mg/dl. Deve permitir verificação da
glicemia em neonatos, crianças, adultos e gestantes, para
uso em glicosímetrico fotométrico ou amperométrico,
resultado de exame em até 10 segundos, volume máximo
de amostras de sangue 1 microlito. Capacidade de
transparência dos dados para software de gerenciamento
de dados glicêmicos. Devendo a empresa fornecer
comodato, um monitor/glicosímetro por paciente/ano,
independente da aquisição de qualquer quantidade,
observando a quantidade máxima de 400 monitores.
Apresentar junto à proposta, prospecto da tiar e monitor,
registro MS e instrução de uso da tira. O produto poderá ser
entregue em caixa com 50 unidades, totalizando 8.000
caixas.

UN 400.000,00  ON CALL
PLUS

0,0000 0,51    204.000,00   

Total do Participante --------> 214.500,00   

_________________________

Total Geral ----------------------> 214.500,00   
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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.

GISELE VIANA FELIPE

ALYNE MOTA BARBOSA PINTER

NATALY GONÇALVES LUZ

CAHINA JUSSARA MARTINS

VALTEMIR AGUIAR FELICIANO

Capivari de Baixo,  26  de  Agosto  de  2019

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

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

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

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

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

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALEXANDRE BAINCHINI DE AZEVEDO - ................................................................. - Representante

JEFFERSON MENDES - ................................................................. - Representante

RODRIGO LAFUENTE - ................................................................. - Representante

ALYSON LUIZ PEREIRA - ................................................................. - Representante

NAGILA BELARMINDA MORGAN - ................................................................. - Enfermeira

SIMONE FERNANDES FLORIANO - ................................................................. - Enfermeira


