
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA - FELUMA -

(MG)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA / Nº

Processo: 052017)

 

     Às 09:36:30 horas do dia 26/04/2017 no endereço ALAMEDA EZEQUIEL DIAS-275 3

ANDAR, bairro CENTRO, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). SILVIA PORTES ROCHA MARTINS, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 052017 - 2017/052017 que tem por objeto Constitui objeto desta licitação a

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS, conforme

quantidades, especificações e condições constantes do respectivo Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - TONÔMETRO

- Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador

- Com suporte de fixação

- Medição através de prisma,

- Ajuste de medição 0 a 60mmhg.

- Deve acompanhar:

-10 prismas; Calibrador; Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo

funcionamento do equipamento;

- Manual de operação em português

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional

- Registro na Anvisa

Lote (2) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO

- Controle remoto sem fio

- Distância do Projetor: 2,9m - 6,1m

- Número de Gráficos: 30

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/04/2017 20:10:41:743 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 9.800,00

24/04/2017 14:23:44:962 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 8.000,00

25/04/2017 21:15:40:177 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN  R$ 120.000,00

19/04/2017 16:39:21:187 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA  R$ 8.000,00
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- Ampliação de Projeção: mínimo 24X

- Faixa de Inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção

- Todas as medidas podem variar mais ou menos 10%.

- Lâmpada de halogênio ou LED

- Mecanismo de Auto desligamento

- Eletricidade: 110 V, 60Hz

- Fusíveis reserva

- Suporte para fixação em coluna ou parede;

- Lâmpada reserva

- Capa protetora

- Cartão de calibração

- Manual de instrução técnico e do usuário em português

- Registro Anvisa

- Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do

equipamento

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - TONÔMETRO

- Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador

- Com suporte de fixação

- Medição através de prisma,

- Ajuste de medição 0 a 60mmhg.

- Deve acompanhar:

-10 prismas; Calibrador; Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo

funcionamento do equipamento;

- Manual de operação em português

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional

- Registro na Anvisa

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/04/2017 17:08:01:914 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 9.000,00

25/04/2017 20:10:41:743 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 9.800,00

24/04/2017 14:23:44:962 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 8.000,00

25/04/2017 21:15:40:177 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN  R$ 120.000,00

19/04/2017 16:39:21:187 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (2) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO

- Controle remoto sem fio

- Distância do Projetor: 2,9m - 6,1m

- Número de Gráficos: 30

- Ampliação de Projeção: mínimo 24X

- Faixa de Inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção

- Todas as medidas podem variar mais ou menos 10%.

- Lâmpada de halogênio ou LED

- Mecanismo de Auto desligamento

- Eletricidade: 110 V, 60Hz

- Fusíveis reserva

- Suporte para fixação em coluna ou parede;

- Lâmpada reserva

- Capa protetora

- Cartão de calibração

- Manual de instrução técnico e do usuário em português

- Registro Anvisa

- Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do

equipamento

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 26/04/2017, às 10:20:52 horas, no lote (1) - TONÔMETRO

- Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador

26/04/2017 10:12:19:759 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 6.600,00

26/04/2017 10:12:10:662 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA  R$ 6.700,00

26/04/2017 10:15:20:376 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN  R$ 9.440,00

26/04/2017 10:11:33:597 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 9.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/04/2017 10:39:42:450 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 7.800,00

19/04/2017 16:39:21:187 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA  R$ 8.000,00

25/04/2017 17:08:01:914 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 9.000,00

25/04/2017 20:10:41:743 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.  R$ 9.800,00

25/04/2017 21:15:40:177 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN  R$ 120.000,00
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- Com suporte de fixação

- Medição através de prisma,

- Ajuste de medição 0 a 60mmhg.

- Deve acompanhar:

-10 prismas; Calibrador; Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo

funcionamento do equipamento;

- Manual de operação em português

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional

- Registro na Anvisa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/04/2017,

às 14:52:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2017, às 14:52:21 horas, no lote (1) - TONÔMETRO

- Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador

- Com suporte de fixação

- Medição através de prisma,

- Ajuste de medição 0 a 60mmhg.

- Deve acompanhar:

-10 prismas; Calibrador; Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo

funcionamento do equipamento;

- Manual de operação em português

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional

- Registro na Anvisa -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a documentação apresentada está em

conformidade com as exigências do edital 052017 e que houve aprovação da descrição do

equipamento constante da proposta pela Engenharia Clínica do Hospital Universitário

Ciências Médicas, declaro a ANDES COMERCIAL LTDA. vencedora do certame. No dia

02/05/2017, às 10:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/05/2017, às 10:16:06 horas, no lote (1) - TONÔMETRO

- Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador

- Com suporte de fixação

- Medição através de prisma,

- Ajuste de medição 0 a 60mmhg.

- Deve acompanhar:

-10 prismas; Calibrador; Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo

funcionamento do equipamento;

- Manual de operação em português

- Assistência técnica autorizada na Região
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- Treinamento operacional

- Registro na Anvisa -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Não tendo havido interposição de recurso e estando a proposta e da

documentação de habilitação conforme a exigência do Edital 05/2017 e anexos, declaro o

lote 01 adjudicado à  Andes Comercial Ltda.

 

    No dia 02/05/2017, às 10:16:06 horas, no lote (1) - TONÔMETRO

- Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador

- Com suporte de fixação

- Medição através de prisma,

- Ajuste de medição 0 a 60mmhg.

- Deve acompanhar:

-10 prismas; Calibrador; Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo

funcionamento do equipamento;

- Manual de operação em português

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional

- Registro na Anvisa -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa ANDES COMERCIAL LTDA. com o valor R$ 6.600,00.

 

    No dia 26/04/2017, às 10:56:34 horas, no lote (2) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO

- Controle remoto sem fio

- Distância do Projetor: 2,9m - 6,1m

- Número de Gráficos: 30

- Ampliação de Projeção: mínimo 24X

- Faixa de Inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção

- Todas as medidas podem variar mais ou menos 10%.

- Lâmpada de halogênio ou LED

- Mecanismo de Auto desligamento

- Eletricidade: 110 V, 60Hz

- Fusíveis reserva

- Suporte para fixação em coluna ou parede;

- Lâmpada reserva

- Capa protetora

- Cartão de calibração

- Manual de instrução técnico e do usuário em português

- Registro Anvisa

- Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do

equipamento

- Assistência técnica autorizada na Região
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- Treinamento operacional -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/04/2017, às 14:52:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2017, às 14:52:39 horas, no lote (2) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO

- Controle remoto sem fio

- Distância do Projetor: 2,9m - 6,1m

- Número de Gráficos: 30

- Ampliação de Projeção: mínimo 24X

- Faixa de Inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção

- Todas as medidas podem variar mais ou menos 10%.

- Lâmpada de halogênio ou LED

- Mecanismo de Auto desligamento

- Eletricidade: 110 V, 60Hz

- Fusíveis reserva

- Suporte para fixação em coluna ou parede;

- Lâmpada reserva

- Capa protetora

- Cartão de calibração

- Manual de instrução técnico e do usuário em português

- Registro Anvisa

- Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do

equipamento

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a documentação apresentada está

em conformidade com as exigências do edital 052017 e que houve aprovação da descrição

do equipamento constante da proposta pela Engenharia Clínica do Hospital Universitário

Ciências Médicas, declaro a ANDES COMERCIAL LTDA. vencedora do certame. No dia

02/05/2017, às 10:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/05/2017, às 10:16:31 horas, no lote (2) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO

- Controle remoto sem fio

- Distância do Projetor: 2,9m - 6,1m

- Número de Gráficos: 30

- Ampliação de Projeção: mínimo 24X

- Faixa de Inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção

- Todas as medidas podem variar mais ou menos 10%.

- Lâmpada de halogênio ou LED

- Mecanismo de Auto desligamento

- Eletricidade: 110 V, 60Hz
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- Fusíveis reserva

- Suporte para fixação em coluna ou parede;

- Lâmpada reserva

- Capa protetora

- Cartão de calibração

- Manual de instrução técnico e do usuário em português

- Registro Anvisa

- Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do

equipamento

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Não tendo havido interposição de recurso e estando a proposta e

da documentação de habilitação conforme a exigência do Edital 05/2017 e anexos, declaro o

lote 02 adjudicado à  Andes Comercial Ltda.

 

    No dia 02/05/2017, às 10:16:31 horas, no lote (2) - PROJETOR OFTALMOLÓGICO

- Controle remoto sem fio

- Distância do Projetor: 2,9m - 6,1m

- Número de Gráficos: 30

- Ampliação de Projeção: mínimo 24X

- Faixa de Inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção

- Todas as medidas podem variar mais ou menos 10%.

- Lâmpada de halogênio ou LED

- Mecanismo de Auto desligamento

- Eletricidade: 110 V, 60Hz

- Fusíveis reserva

- Suporte para fixação em coluna ou parede;

- Lâmpada reserva

- Capa protetora

- Cartão de calibração

- Manual de instrução técnico e do usuário em português

- Registro Anvisa

- Todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do

equipamento

- Assistência técnica autorizada na Região

- Treinamento operacional -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa ANDES COMERCIAL LTDA. com o valor R$ 7.800,00.

 

    No dia 02/05/2017, às 10:59:17 horas, a autoridade competente da licitação - ALINE

HELENO GUIMARAES SOUZA - alterou a situação da licitação para homologada.
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    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

SILVIA PORTES ROCHA MARTINS

Pregoeiro da disputa

 

ALINE HELENO GUIMARAES SOUZA

Autoridade Competente

 

THAIS SIMOES DA ROCHA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.242.040/0001-01 ANDES COMERCIAL LTDA.

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

24.905.567/0001-75 AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

08.938.116/0001-88 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.
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