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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 10 de Junho de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                 , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Ato de Consórcio nº  100, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  32/2019, Licitação nº 21/2019 - 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 ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓRTESES OCULARES, ENVOLVENDO

LENTES E ARMAÇÕES com a finalidade de atender aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS, conforme

condições constantes no Anexo I - Termo de Referência.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  14/2019    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Na fase de julgamento das propostas todas as proponentes apresentaram em conformidade com as exigencias

editalícias, portanto aptas a fase de lances.

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

959

-

Disposul Produtos Óticos Ltda. ME

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

1

Armação para óculos, material da armação de acetato de

celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com

agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio

nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão

simples. Compreendendo a graduação esférico entre

+10.00 a -10.00 com ou sem combinação de cilíndrico até

-4.00

UND 8.000,00  

ZEISS/ESSILOR/DAFLOR

0,0000

43,6974 349.579,10   

2

Armação para óculos, material da armação de acetato de

celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com

agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio

nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão

bifocal. Compreendendo graduação esférico entre +8.00 a

-8.00 com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00,

adição de 1.00 até 3.50

UND 5.000,00  

ZEISS/ESSILOR/DAFLOR

0,0000

43,6974 218.487,00   

3

Armação para óculos, material da armação de acetato de

celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com

agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio

nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão

multifocal. Compreendendo graduação esférico entre

+8.00 a -8.00 com ou sem combinação de cilíndrico até

-6.00, adição de 1.00 a 3.50

UND 5.000,00  

ZEISS/ESSILOR/DAFLOR

0,0000

43,6974 218.487,00   

4

Armação para óculos, material da armação de acetato de

celulose ou metal, tamanhos adulto e infantil, haste com

agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio

nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão

simples alto índice de material orgânico. Compreendendo

graduação esférico entre +10.00 a +18.00 e ou -10.00 a

-18.00, com ou sem combinação de cilíndrico até -6.00

UND 3.000,00  

ZEISS/ESSILOR/DAFLOR

0,0000

87,4823 262.446,90   

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

_________________________

1.049.000,00   

Total Geral ---------------------->

1.049.000,00   
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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.

 Cacilda Aparecida Santos

Sandra Fim

Maria Claracy Sartor

Regiane Lanzarin Horta

Marlusa Picinin Morais

Pato Branco,  10  de  Junho  de  2019

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

 - ........................................ - Pregoeira

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

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

Antonio Domingos Tramontini - ................................................................. - Representante

Jocelei Bortot - ................................................................. - Representante

Geraldo Maximiano Bezerra Junior - ................................................................. - Representante

Luana Tullio Schicoski - ................................................................. - Representante

Rodrigo da Silva - ................................................................. - Representante


