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PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  69/2012 - PR

88220-000

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA               
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ITAPEMA - SC

Processo Administrativo: 109/2012

Processo de Licitação: 109/2012

Data do Processo: 04/10/2012

-Participante: 28196 ELIZABETH RIBEIRO INÁCIO DA SILVA - ME

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

1 AR CONDICIONADO: Condicionador de ar tipo Split,
Modelo High Wall, Capacidade de refrigeração de 18.000
Btu/h, Ciclo frio, Controle de temperatura, Tensão 220V
monofásico, Cor: Branco, Filtro antibacteriano, Controle
Remoto sem fio, Baixo ruído, Classificação energética:
Coeficiente de Eficiência Energética maior que 3,20 W/W -
Selo PROCEL Classe A. Garantia mínima de um ano contra
corrosão e defeitos de fabricação. INSTALADO.

162.800,00   2.035,00    0,0000komeco/princess80,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 162.800,00   

-Participante: 28951 ANCS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

6 BEBEDOURO ELETRICO, MATERIAL: GABINETE EM
AÇO, ACABAMENTO PINTADO, TRATADO COM
SUBSTANCIA ANTI CORROSIVA E PINTURA
ELETROSTATICA. APLICAÇAO: PARA GARRAFAO DE 20
L, DOTADO DE UMA TORNEIRA PARA AGUA NATURAL
E UMA PARA AGUA GELADA, COR BRANCA,
VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL DEPOSITO: PLASTICO
RESISTENTE ATOXICO.

10.116,30   337,21    0,0000KARINA30,00  UN

10 GUARDA VOLUMES DE AÇO C/ 16 PORTAS C/ CHAVE
NA COR CINZA.

9.030,00   451,50    0,0000RCH20,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 19.146,30   

-Participante: 29918 AKON LTDA ME 

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

4 Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa. Com 6
reforços internos tipo Omega na vertical, 3 reforços frontais
na horizontal. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas
gavetas, puxadores com acabamento em pvc nas cores
cristal, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento
simultaneo das gavetas e sistema de deslizamento das
gavetas por Trilho Corrediça Telescópico. Gavetas com
fundo alto. Estrutura em chapa de aço nº 24
(0,60mm).Acabamento:Tratado pelo processo anti-corrosivo
à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com
camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240
ºC (na cor cinza cristal). Capacidade Pastas suspensas: 40
a 50 pastas por gavetas ou 55kg. Dimensões externas:
LxAxP) 470x1335x710 mm. Dimensões internas (gavetas):
(LxAxP) 390x275x585 mm.

11.820,00   394,00    0,0000RCH30,00  UN

OBJETO DA LICITAÇÃO:

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

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:

Ao(s) 8 de Outubro de 2012, às 16:29 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA               , reuniram-se os membros
da Comissão Especial de  Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 731, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  109/2012, Licitação nº 69/2012 - PR, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO
I).

Parecer da Comissão:
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Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

8 Cadeira giratória com espaldar médio e com apóia-braços;
Assento e Encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com
espessura de 12 e 14 mm respectivamente. Possui
curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura
anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação
das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3  com 50 mm de
espessura média no assento e 50 mm no encosto;
Revestimento em tecido de polipropileno, em diversas na
cor preta; Capa do assento e do encosto sem costuras,
ambas fixadas com grampos;  Contra capa do assento e do
encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas
por parafusos, auxiliando em futuras manutenções;
Sustentação do encosto por mola de aço com 3" largura e
6,35mm de espessura, com regulagem de altura, acionada
por botão externo à carenagem injetado em poliamida 6.0 e
regulador direto na mola de aço; A fixação do assento e do
encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e
porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;
Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Braços com corpo injetado
em polipropileno copolímero e apóia-braços em poliuretano
texturizado integral |Skin, alma de aço SAE 1020  com 5
posições  de regulagem de altura com botão injetado em
poliamida 6.0, com fixação no assento com 2 furos
oblongos, permitindo regulagem lateral por manípulo. Base
giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com
pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos
do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por
polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada
sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em
nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a
estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon
para uso em carpetes, tapetes e similares; Os pinos que
suportam os rodízios são encaixados na extremidade das
hastes, com anel de pressão, evitando que se soltem;
Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com
rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro
injetada em POM e recalibrada, recoberta por capa
telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor
preta; Telescópico injetado em polipropileno texturizado,
dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a
coluna; Os componentes metálicos possuem tratamento de
superfície com fosfato de zinco, executado em linha
automática de 8 tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes,
de acordo com as normas ambientais, (RS da FEPAM),
para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente
ancoragem da tinta; A tinta utilizada para pintura é a pó, do
tipo híbrida (poliéster epóxi), W-Eco, atendendo norma
Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor  preto
semi-fosco liso,   com camada de 60 mícrons. Todas as
peças são curadas à temperatura de  200° C; Essa poltrona
atende à requisitos das normas NR17 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da
ergonomia e NBR 13962 - da Associação  Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para
escritório, cadeiras, classificação, características físicas e
dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em
termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
Dimensões Aproximadas:
Largura do assento:460 mm
Profundidade do assento:420 mm
Largura do encosto:410 mm
Altura do encosto: 350 mm
Profundidade total da cadeira: 700 mm
Altura total da cadeira: 820 - 1020 mm
Largura total da cadeira: 700 mm

16.786,00   119,90    0,0000AKON140,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 28.606,00   
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-Participante: 30090 SUPER-AR LTDA ME.

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

18 TV 32" LCD Full  HD - Widescreen; Tamanho da tela: 32
polegadas; Diagonal visual aproximada: 32 polegadas - 81
cm ; Voltagem: bivolt 60hz; Consumo: 150 W e 0,15 típico
(em espera); Idiomas do menu: inglês, português e
espanhol; Timer de desligamento automático -Canais: 125;
Relógio; Bloqueio de canais; Sistema de cores:NTSC M,
PAL N, PAL M e DTV
-Resolução:1920x1080p; Contraste:dinâmico 50.000:1;
Brilho:450 cd/m²; 3D Combo Filter HDMI 1:v.1.3; Full HD
1080p; Progressive Scan; Tipos de ajustes de imagem:3/2 -
2/2 motion pull down, Combfilter 3D, Active Control,
Aprimoramento de cores, 3P com Digital Crystal Clear,
Eliminação de Linhas Serrilhadas, Luminance Transient
Improver (LTI), Redução de ruído 2D/3D, 1080p e
processamento de 24/25/30 Hz, 1080p e processamento de
50/60 Hz Ajustes do formato da tela:4:3, Auto Format
(Formato Automático), expansão da imagem p/16:9, Super
Zoom, Widescreen, sem escala (ponto a ponto de 1080p);
Zoom; Potência de áudio:20W; Som estéreo; SAP, Closed
caption; Tipos de ajustes de áudio:Nivelador Automático de
Volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound, Controle
de altos e graves. Multimídia:navegador de mídia USB;
Formatos de reprodução:MP3, Imagens estáticas
JPEG-Outros recursos: Lista de canais, Assistente de
configurações, Controle lateral, Smart Picture, Smart
Sound, Closed Caption, EasyLink, Seleção de programas
favoritos, Botão Home com funções centralizadas;
Conexões: HDMI v.1.3, USB, entrada VGA do PC + entrada
E/D de áudio, saída S/PDIF (coaxial).Entrada de áudio L/R
(Esq/Dir), YPbPr - AV 1.Entrada de áudio L/R (Esq/Dir),
YPbPr - AV 2. Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada
CVBS - AV 3. Com  Decodificador para TV Digital embutido
(DTV)

25.580,00   1.279,00    0,0000philips20,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 25.580,00   

-Participante: 30319 NELITA GOMES FARIAS EPP

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

7 Cadeira fixa de aproximação, com assento e encosto
formado por: Assento em compensado multilaminado com
espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente,
com curvatura na parte frontal para evitar o
estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas.
Estrutura do encosto injetado em polipropileno. Espuma
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média
e densidade de 45 à 50 Kg/m3   no assento e 35 mm de
espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m3  no
encosto; Assento com bordas protegidas por perfil de PVC
que proporciona melhor acabamento e estética, além de
proteger a cadeira contra impactos. Encosto com
contracapa em polipropileno injetado; Revestimento em
tecido polipropileno, em diversas cores na cor preta; Capa
do assento e do encosto sem costuras;  A fixação do
assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos
sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira, e a fixação das capas é feita por grampos e pelo
próprio perfil de PVC; Estrutura da cadeira em tubo
industrial redondo com diâmetro 19,05 mm e parede 1,06
mm, dobrados em formato de arco trapezoidal; Tubo de
suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 20 x
48 mm e parede de 1,50 mm, em formato de "L"; Sapatas
em polipropileno injetado com formato do tubo,
proporcionando maior resistência e durabilidade; Os
componentes metálicos possuem tratamento de superfície
com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra
corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; A tinta
utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster -
epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de
metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60
mícrons, onde todas as peças são curadas em estufa, à
temperatura de 200 °C.   Esta poltrona deve atender aos
requisitos das normas NR17 - Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e  da NBR
13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras,
classificação, características físicas e dimensionais para
que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto,
ergonomia e durabilidade.
Dimensões Aproximadas:
Largura do assento: 440 mm
Profundidade do assento: 395 mm
Largura do encosto: 365 mm
Altura do encosto: 270 mm
Profundidade total da cadeira: 525 mm
Altura total da cadeira: 825 mm
Largura total da cadeira: 440 mm

8.678,88   68,88    0,0000DISMACENTER126,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 8.678,88   
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-Participante: 30352 DIALSUPRI DISTRIBUIDORA LTDA ME

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

17 Telefone sem fio, DECT 6.0 (1,9Ghz). Visor LCD "de 1,4"
iluminado. Agenda para até 50 nomes. Modo Ecológico
Inteligente. Expansível até 6 Monofones. Viva Voz.
Identificador de Chamadas. Relógio com data e hora no
visor. Monofone com viva-voz. Localizador de monofone. 10
diferentes tipos de ringue, sendo. 5 toques e 5 melodias.
Ajuste de volume. Atendimento com qualquer tecla.
Registro das 5 últimas chamadas. Flash, Hold e Mudo.
Menu de operações. Tempo de conversação: 13 horas.
Tempo em standby: 6 dias. Tempo de carga da bateria: 7
horas. Bateria Ni-MH: não existe mais o problema de viciar
a bateria. Cor: Preto Metálico. Voltagem: Bivolt. Dimensões
Base (LxAxP): 98x54x121 mm. Dimensões Monofone
(LxAxP): 48x159x32 mm. Peso: 400 g. Acessórios Inclusos:
1 Base com 1 Monofone. 1 Adaptador AC.  1 Fio Telefônico.
2 Bateriais recarregáveis Ni-MH. Garantia de 1 ano.
Assit~encia técnica regional num raio máximo de 50 km do
Municipio licitante.

2.322,00   116,10    0,0000PANASONIC20,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 2.322,00   

-Participante: 31009 IRMÃOSPACHECO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

13 MESA DE REUNIÃO COM APROXIMADAMENTE 1,20M 2.940,00   98,00    0,0000BELNIAKI30,00  UN

15 MESA PARA COMPUTADOR VTI 1,10 X 0,60 X 0,74 COM
TELHES RETRATIL, SUPORTE CPU E ESTABILIZADOR
PAINEL LINHA 3000 EM BP 18MM BEGE COM
DETALHES EM PRETO.

11.760,00   98,00    0,0000BELNIAKI120,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 14.700,00   

-Participante: 31010 M. MOBILE EIRELI

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

2 Armário diretor com 2 portas, corpo tampo superior
confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza claro. Todos
os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de
espessura 2,5 mm, coladas com adesivo hot melt a 220º.
Portas confeccionadas em MDP termo-estabilizado, com 18
mm de espessura, revestido em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os
bordos do conjunto com encabeçamento em fita de
poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot
melt. As portas sustentam-se em dobradiças de pressão c/
abertura de 95º modelo zamak, sendo as mesmas dotadas
de puxadores metalizados em alumínio metal puxe e a porta
direita com fechadura frontal superior tipo lingüeta. Fundo
embutido com espessura de 15 mm e prateleiras
confeccionadas em MDP termo-estabilizado, com 15 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão, sendo os bordos do conjunto
com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2
mm, colada com adesivo hot melt A 220º. As laterais devem
ter furação para regulagem de prateleiras, e os parafusos
de montagem devem ser parafusos ocultos tipo girofix.
Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado
com pino central em aço rosca M6 corrigindo possíveis
desníveis do piso. Armário medindo: (LxAxP)
900x1600x450 mm.

56.496,00   214,00    0,0000m mobile264,00  UN

5 BALCAO 1.20M2 PORTAS 1 GAVETA MDP 2.660,00   133,00    0,0000m mobile20,00  UN

9 ESCRIVANINHA C/2 GAVETAS 1,20M BRANCA MDP 8.505,00   94,50    0,0000m mobile90,00  UN
_________________________

Total do Participante --------> 67.661,00   

-Participante: 31069 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTRA M

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

3 Armário tipo cristaleira com 3 portas de vidro, tampo
superior confeccionado em MDP termo-estabilizado, com
25 mm de espessura em post forming, revestido em ambas
as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na
cor branco. Moldura e fundos em MDP 15 mm, com
acabamento em fórmica branca. Todos os bordos com
encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5
mm, coladas com adesivo hot melt a 220º. Puxadores
metalizados em alumínio metal puxe e portas com
fechadura frontal superior tipo lingüeta. Armário medindo:
(LxAxP) 120x1780x450 mm.

6.420,00   214,00    0,0000GRAN
MOVEIS

30,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 6.420,00   

335.914,18   Total Geral ---------------------->
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GILBERTO OTAVIO BAZEN RIGO

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.

COMISSÃO:

ITAPEMA,  8  de  Outubro  de  2012

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


