
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FUNDO MUN DE SAUDE   CNPJ:RUA MAINOLVO LEHMKUHL, 20C.E.P.: 82.924.390/0001-5088445-000 - Leoberto Leal - SC PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2018 - PR 13/201813/201807/08/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:
Ao(s) 5 de Setembro de 2018, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FUNDO MUN DE SAUDE   , reuniram-se osmembros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  141/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponenteshabilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  13/2018, Licitação nº 12/2018 - PR, na modalidade dePREGÃO 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 aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de equipamentos laboratoriais para o Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal,conforme relacionado no Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Pregão Presencial nº 012/2018.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:ItemParticipante: Especificação10849 - J. R. EHLKE & CIA LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2 APARELHO ANALISADOR SEMI -AUTOMÁTICO DEBIOQUÍMICA: Analisador semi-automático para exames deBioquímica (colorimétrica, cinética e enzimática) eTurbidimetria (padrão, fator curva depadrões);Metodologias: Absorbância, Ponto-final, Cinética eTempo fixo;Programação de até 200 testes e mais de 1.000 resultadosde amostras e controles;Proteção de falha de energia; Fontede alimentação universal; Software de interface simples,Grande tela LCD touch-screen, clara e fácil uso;Porta USBpara teclado, mouse, impressora; Parâmetros deconfiguração simples;Rápida troca de temperatura entre 4opções ;Leitura monocromática e bicromática;Monitormulti-funcional; Mostrar em tempo real dos dados de reaçãoda curva e mudança de temperatura; Os parâmetros podemser revistos no painel de teste;Informações do pacientepersonalizável capaz de agregar os resultados dos testesfora do sistema; Leitura dos testes em cubeta de fluxo oucubeta quadrada, fácil de alternar entre os modos;Manutenção fácil:Método de análises: Ponto final com ousem branco de reagente, Ponto Final com branco deamostra e reagente em branco, Cinética, com ou sembranco do reagente Dois pontos cinética/tempo fixo com ousem reagente branco de reagente Absorbância,Turbidimetria;Calibração, linear ou não-linear;Fonte de luz -halógena de tungstênio 6V/10W; Comprimento de onda -Automática com 8 filtros na roda de filtros ;Posição para 8filtros padrão: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm,578nm, 630nm e 670nm;Volume de aspiração programável200-9000µL;Controle de temperatura - ambiente 25º C, 30ºC ou 37º C; UBS para teclado, mouse e impressora;Impressora térmica embutida; Fonte de alimentação delargura: AC 100-240V-50/60 Hz; Estatística de controle dequalidade com gráficos de Levey Jennings;Sistema abertopara os mais diversos reagentes comerciais;Equipamentocom Certificado de Boas Práticas de Fabricação (na plantado país de origem) emitido pela ANVISA; Fornecido porempresa detentora do Certificado de Boas Práticas deArmazenamento e Distribuição de Produtos para Saúde,emitido pela ANVISA;Assistência técnica no estado deSanta Catarina, comprovada através de registro doprofissional técnico no conselho;Dispor de assessoriacientífica;Dispor de kit padrão para instalação, e todos osacessórios necessários, com montagem e treinamento dosfuncionários na sede da contratante;Garantia de no mínimo12 meses;Registro Anvisa;Dispor de garantia de reposiçãode peças e manutenções corretivas e preventivas.

UN 1,00  MINDRAY/CHINA0,0000 10.400,00    10.400,00   

Total do Participante --------> 10.400,00   _________________________



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FUNDO MUN DE SAUDE   CNPJ:RUA MAINOLVO LEHMKUHL, 20C.E.P.: 82.924.390/0001-5088445-000 - Leoberto Leal - SC PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2018 - PR 13/201813/201807/08/2018Folha:  2/2ItemParticipante: Especificação11701 - MH EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1  APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTICO DEHEMATOLOGIA: Para análise de no mínimo 20 parâmetros,conforme abaixo: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%,Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC; 3 PARTES DIFERENCIAIS para WBC; 3histogramas para WBC, RBC and PLT; Velocidade deprocessamento de no mínimo 40 amostras/hora; Utilizaçãodo método de impedância para contagem de WBC, RBC EPTL; Aspiração de Sangue total e pré-diluído, suportaramostra capilar; Reagente livre de cianeto para teste dehemoglobina; Tela sensível ao toque de no mínimo 10,4polegadas; Impressora térmica interna; Porta USB;Capacidade de armazenar no mínimo 100.000 resultadosincluindo informações gráficas e numéricas; Interface - 4portas USB (para impressora externa, atualização desoftware, leitor de código de barras, teclado e mouse), portaLAN (1); Tensão: 100 ... 240 V, 50/60 Hz, +/- 300 VA;Controle e calibrações manual e automática; Alarmes commensagem de erros; Compacto e de baixa manutenção;Sistema aberto; Assistência técnica no estado de SantaCatarina, comprovada através de registro do profissionaltécnico no conselho; Dispor de assessoria científica; Disporde kit padrão para instalação, e todos os acessóriosnecessários, nobreak incluso, com montagem e treinamentodos funcionários na sede da contratante; Fornecer juntocom o equipamento os reagentes necessários para aexecução de 3.000 testes; Garantia de no mínimo 12meses; Registro Anvisa; Dispor de garantia de reposição depeças e manutenções corretivas e preventivas.

UN 1,00  URIT 0,0000 28.000,00    28.000,00   

Total do Participante --------> 28.000,00   _________________________Total Geral ----------------------> 38.400,00   
 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.JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANNALINE KRAUSLIZANDRO KREUSCHMAYARA CARLA GUCHERT
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