ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS
CNPJ: 11.391.482/0001-74
RUA ROGÉRIO PESSOA DA SILVA , Nº 436
C.E.P.: 89824-000 - Bom Jesus - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2019 - PR
Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

12/2019
12/2019
27/05/2019

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Aquisição de câmara para conservação de imunobiológicos, com capacidade interna de 140 litros, conforme especificações constantes
no
Anexo
F
do
Edital.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 2/2019 (Sequência: 2)
Ao(s) 24 de Junho de 2019, às 07:15 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS
, reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 003/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 12/2019, Licitação nº 5/2019 - 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:

Parecer da Comissão:
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Participante:
Item
1

4023 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Especificação
Un.Med. Qtde Cotada
Marca
Desconto
Preço Unitário
BIOTECNO
CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE
UNI
1,00
9.000,00
0,0000
IMUNOBIOLÓGICOS E MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS
Equipamento desenvolvido especificamente para
armazenagem imunobiológicos e medicamentos
termolábeis com capacidade interna de 140 litros;
Gabinete Externo: Tipo vertical, construído em chapas de
aço inoxidável escovado para evitar corrosão e gerar maior
durabilidade do equipamento. Montado sobre chassi
metálico e rodízios giratórios traváveis. Gabinete Interno:
Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado
de três prateleiras em aço inoxidável, com perfuração
hermética e regulagem de altura.
Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º
C, com ponto fixo em 4ºC, com possibilidade de ajuste pelo
usuário.
Isolamento térmico - Em poliuretano injetado de alta
densidade livre de CFC, com espessura de 75 MM.
Iluminação: Iluminação interna automática quando da
abertura da porta ou temporizada;
Refrigeração: através de compressor hermético, e gás
R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com
degelo automático;
Porta: em vidro triplo transparente; com sistema
antiembaçante ("no fog"); abertura vertical e fechamento
automático com vedação de perfil magnético. Painel de
Comando: Tipo membrana, montado na parte superior da
Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção,
teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado
com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de
programação, sistema de travamento da programação,
sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema
que restabelece os parâmetros mesmo com variação
brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado,
energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de
temperatura. Sistema de emergência para falta de energia
elétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas,
inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 48
horas, como parte integrante do equipamento, com sistema
de gaveta para a bateria. Baterias acopladas na parte
inferior do equipamento, facilitando as manutenções e
gerando maior segurança aos usuários. Bateria do tipo
selada especial, com no mínimo 4 anos de vida útil.
Phaselog: acessório que monitora e aciona o sistema de
emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica,
sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para
o software de gerenciamento da câmara. Discador
telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para
até seis responsáveis, sempre que a temperatura estiver
em nível crítico. Data-logger: software de gerenciamento e
emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento
a distância via internet, para possíveis ajustes e alterações
de funcionamento diretamente da fábrica. Interface de
comunicação TCP/IP - Conversor de dados de
comunicação Ethernet (internet ou intranet). Interface que
permite que as câmaras se conectem a computadores em
rede através de uma central de monitoramento com
endereço IP do conversor é possível acessar e gerenciar
todos os equipamentos em rede local pela Internet.
Certificado de calibração - Certificação do controlador de
temperatura , para comprovação da incerteza de medição
(IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos,
+2°C, +4°C e +8°C, juntamente com rastreabilidade,
comprovada pelo INMETRO (RBC). Kit chave na porta Sistema de fechadura cilíndrica para travamento da porta.
Tensão: Bivolt 127 ou 220 VOLTS 50/60 Hz, selecionável
através de chave seletora de voltagem. Capacidade
interna: 140 litros úteis. Apresentação de catálogos/folders
para comprovação de todas as configurações. Obrigatório
registro na ANVISA do equipamento. Apresentar AFE
(autorização de funcionamento) expedido pela ANVISA
para comercializar correlatos.

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

Preço Total

9.000,00

______________________
9.000,00

9.000,00
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.
Bom Jesus, 24 de Junho de 2019

COMISSÃO:
EDUARDO JOÃO TREVISAN

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

LEANDRO LUIZ MOCELLIN

- ........................................ - PREGOEIRO SUBSTITUTO

JORGE ENDRYGO BRINKER

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

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

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

CLECI HOCHMANN NARCISO

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

ROSANE SIQUEIRA

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

