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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 23 de Junho de 2021, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA    , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  024/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  18/2021, Licitação nº 18/2021 - 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:

AQUISIÇÃO DE CAMARA DE ARMAZENAGEM DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, IMUNOBIOLOGICOS,
HEMODERIVADOS, SANGUE, HEMOCOMPONENTES, E TERMOLABEIS, PARA O ESF 3 FRONTEIRAS E ESF UNIAO, BEM COMO
AQUISIÇÃO DE BOMBA A VACUO E AUTOCLAVE PARA OS ESFS IDAMAR, LACERDA, CENTRO, TRES FRONTEIRAS, UNIAO E
CEO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
TECNICA DO ITEM NO ANEXO I.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  3/2021    (Sequência: 3)

Parecer da Comissão: Aberto o envelope contendo a documentação/habilitação dos proponentes H M LINCK, ARLEI RIZZOTTO ME, e
DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, constatou-se que os proponentes
apresentaram a documentação conforme solicitava o Edital, sendo assim foram habilitados. O representante do
proponente ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA solicitou mencionar em ata a intenção de interpor
recurso referente ao proponente H M LINCK ter usado os benefícios da Lei 123, mencionando não ter sido informada
dos proponentes que poderiam usar dos benefícios da presente lei.   Pois bem, logo após o questionamento apontado
pela representante da empresa Elber, o pregoeiro já se pronunciou, informando que foi mencionando em ata todos os
proponentes que foram classificados para usufruir dos benefícios da lei 123, inclusive ainda sendo feito a leitura em
sessão da presente ata, sendo ainda que o pregoeiro após o declínio do lance para o item 01 da empresa H M Link, o
representante da empresa Elber teve a oportunidade de melhorar sua proposta, sendo que o mesmo até ligou para a
empresa, mas não quis oferecer novo lance, momento este que o proponente da empresa H M Link usou dos seus
direitos de ME/EPP e ofereceu novo lance e sagrou-se vencedor do certame para o item 01.   O proponente ARLEI

 RIZZOTTO ME não apresentou na habilitação o exigido no item  08.1.3 - "Qualificação técnica  a)- Apresentar
autorização de funcionamento da empresa (AFE), emitido pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de
equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76.", e desta forma NÃO foi habilitado, passando os itens 02
e 03 para o segundo colocado, a empresa POSSATTO & POSSATTO LTDA, sendo aberto o envelope de habilitação,
constatou-se que o proponente apresentou a documentação conforme solicitava o Edital, sendo assim foi habilitado.
Desta forma a comissão suspende a sessão e abre o prazo de 3 (três) dias uteis para a mesma apresentar o recurso,
bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista
imediata do processo. Os recursos, contra razoes e decisões serão publicados no site da prefeitura.
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Participante:
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8249 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME

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

2 BOMBA A VÁCUO PARA 2 CONSULTÓRIOS

TECNOLOGIA
 "Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente

no esgoto
 "Pré lavagem automática no filtro coletor
 "Temporizador de varredura
 "Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade

auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15
segundos a fim de limpar toda a tubulação interna
 "Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do

equipamento ou posteriormente

CARACTERISTICAS
 "Turbina completa em liga de bronze
 "Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com

abertura superior, evitando o contato com os resíduos,
tornando o pratico, eficiente e de fácil limpeza
 "Filtro de entrada de água
 "Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito

eletrônico de quedas de tensão na rede externa
 "Motor com eixo central em inox
 "Gabinete (opcional) em aço fosfatizado com pintura

poliuretano
 "Kit suctores
 "Acessórios com registros suctores que podem ser

acoplados na coluna do refletor ou armário
 "CAPACITADE de no mínimo 02 consultórios

simultaneamente

DIMENSÕES SEM GABINETE COM NO MINIMO
Largura: 28cm  Altura 31 cm Comprimento 26 cm

DIMENSÕES COM GABINETE COM NO MINIMO
Largura: 33cm  Altura 36 cm Comprimento 29,5 cm

PESO
Liquido sem gabinete com no mínimo 15,70 kg
Liquido com gabinete com no mínimo 19,50 kg

PESO BRUTO COM O MINIMO 20,70 KG

ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M) COM O MINIMO 3450-60
HZ

ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127V / 220V

FREQUENCIA NO MINIMO 60 HZ

CORRENTE COM O MINIMO 14,7 A (220V) 9,5ª (110V)

A BOMBA A VACUO DEVE SER ENTREGUE INSTALADA

01 ANO DE GARANTIA

UN 5,00  SAEVO - SV2 0,0000 3.850,00    19.250,00   
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8249 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME

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

3 BOMBA A VÁCUO PARA no minimo 4 CONSULTÓRIOS

TECNOLOGIA
 "Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente

no esgoto
 "Pré lavagem automática no filtro coletor
 "Temporizador de varredura
 "Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade

auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15
segundos a fim de limpar toda a tubulação interna
 "Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do

equipamento ou posteriormente

CARACTERISTICAS
 "Turbina completa em liga de bronze
 "Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com

abertura superior, evitando o contato com os resíduos,
tornando o pratico, eficiente e de fácil limpeza
 "Filtro de entrada de água
 "Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito

eletrônico de quedas de tensão na rede externa
 "Motor com eixo central em inox
 "Gabinete (opcional) em aço fosfatizado com pintura

poliuretano
 "Kit suctores
 "Acessórios com registros suctores que podem ser

acoplados na coluna do refletor ou armário
 "CAPACITADE de no mínimo 04 consultórios

simultaneamente

DIMENSÕES COM NO MINIMO
Largura: 30cm  Altura 34,5 cm Comprimento 27 cm

PESO
Liquido com no mínimo 19,10 kg

PESO BRUTO COM O MINIMO 20,00 KG

ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M) COM O MINIMO 3450-60
HZ

ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127V / 220V

FREQUENCIA NO MINIMO 60 HZ

CORRENTE COM O MINIMO 10 A (220V) 24A (110V)

A BOMBA A VACUO DEVE SER ENTREGUE INSTALADA

01 ANO DE GARANTIA

UN 1,00  SAEVO - SV4 0,0000 4.398,00    4.398,00   

Total do Participante --------> 23.648,00   

_________________________
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8250 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

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

4 AUTOCLAVE 21 LITROS CICLO AUTOMATICO

Autoclave é desenvolvida para a esterilização de artigos e
instrumentos termorresistentes embalados e desembalados
utilizando vapor saturado sob pressão.
Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de
qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a
norma NBR ISO 13485.
Digital, fácil manuseio.
Design moderno.
Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em
redes elétricas com variações entre 95 até 254V.
Programa único de esterilização.
Temperatura e pressão exibidos por LEDs.
Desaeração e despressurização automática.
Capacidade 21 litros.
Teclado de controle na cor azul.
Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza.
3 bandejas em alumínio anodizado.
Secagem eficiente com porta entreaberta.
Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave
e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de
dados e sistema eletrônico de controle de potência.
Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.
2 anos de garantia.
Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a
autoclave é bloqueada eletronicamente, portanto, para
utilizar a autoclave você deverá realizar o desbloqueio.

UN 3,00  CRISTOFOLI
VITALE CL

0,0000 5.140,00    15.420,00   

Total do Participante --------> 15.420,00   

_________________________



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA    

CNPJ:

RUA DOM PEDRO II, Nº 969

C.E.P.:

11.265.919/0001-23

89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  18/2021 - PR

18/2021

26/05/2021

Folha:  5/7

Item

Participante:

Especificação

8579 - H M LINCK

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

1 Camera para conservação de imunobiológicos,
hemoderivados e termolábeis com o  mínimo de 280LT. O
equipamento deve ser entregue ao município, fornecer
treinamento ao profissionais. E 01 ano de garantia.

Câmara fria positiva (2°C a 8°C) para vacinas,
medicamentos e outros materiais termolábeis que
necessitam de temperatura controlada para manter a sua
qualidade. Geladeira para vacinas vertical 280 litros
110/220V com controle uniforme da temperatura por ar
forçado, registro de dados de todo o período de
conservação e sistema de alarmes sonoros, visuais e por
escrito. Com certificação do sistema de qualidade ISO
13485 e ISO 9001. Acompanha pen drive e manual técnico
e possui assistência técnica credenciada em todo território
nacional.

CARACTERISTICAS:

CONTROLE DE TEMPERATURA
Temperatura pré-ajustada entre +2ºC e +8ºC (controlador
permite a seleção de outras temperaturas de trabalho) com
ajuste set point. Temperatura controlada automaticamente
a 4ºC por solução diatérmica, indicando exatamente a
temperatura do produto armazenado e não do ar do
gabinete. Em caso de desligamento ou queda de energia o
sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados.
HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA
Sistema de circulação interna por ar forçado através de
ventiladores internos com hélice axial ou radial (de 4 a 20'')
por sistema difusor direcionado (impelente ou repelente),
duto embutido e grelha vertical ou horizontal para cada
gaveta/prateleira/rack com controle de desligamento
automático da ventilação em caso de abertura de porta.
Mantendo a homogeneização da temperatura em todo
interior do gabinete sem provocar vibrações.

PAINEL E ILUMINAÇÃO
Painel externo de fácil acesso e visualização. Display LCD
com teclas soft-touch e fundo iluminado, saída USB para
entrada de pen drive e comando (termostato) eletrônico
digital microprocessado programável com ajustes dos
parâmetros através de senha e módulo protetor de bateria.
Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com
acionamento automático pela abertura da porta.
MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRAFADOS
Memória para registro das temperaturas de momento,
máxima e mínima e de todos os eventos da câmara
diretamente no painel. Mantém histórico com data e hora
com intervalos programáveis de 1 a 60 minutos (acionado
por tecla). A memorização dos dados ocorre mesmo na
falta de energia elétrica para total segurança do produto
armazenado. Os relatórios com os gráficos de todos os
eventos podem ser baixados por pen drive através da saída
USB no painel de controle frontal, em PDF e/ou TXT
criptografados (invioláveis), independente de computador
ou software.
ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS NO PAINEL
Acionamento de alarme sonoro, visual e escrito no painel
quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do
programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de
energia e bateria baixa dotado de bateria recarregável. É
possível interromper os alarmes sonoros e visuais com
apenas um toque através do acionamento de qualquer tecla
do painel (se a temperatura se mantiver fora do
especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo
pré-determinado).
BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO
Unidade compressora agregada sob o gabinete com
refrigeração através de compressor hermético AC ou DC ou

UN 2,00  BIOTECNO 0,0000 15.600,00    31.200,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA    

CNPJ:

RUA DOM PEDRO II, Nº 969

C.E.P.:

11.265.919/0001-23

89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  18/2021 - PR

18/2021

26/05/2021

Folha:  6/7

refrigeração através de compressor hermético AC ou DC ou
AC/DC de alto rendimento e rápida recuperação da
temperatura interna após carregar o refrigerador. Possui
durabilidade para trabalhos contínuos e unidade selada
com baixo consumo e ultra silenciosa, isenta de vibrações e
ecologicamente correta (livre de CFC e com gás R134a).

DEGELO AUTOMÁTICO
Degelo automático seco com evaporação do condensado
sem interrupção ou perda da temperatura e sem trabalho
adicional.

PUXADOR ANATÔMICO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO
De fácil uso, a porta da conservadora de vidro duplo ou
triplo possui vedação através de perfil magnético, sistema
no fog, puxador anatômico em material não oxidante de alta
resistência e fechamento automático com trava de carga.

LIMPEZA E DURABILIDADE
A câmara interna em chapa de aço inoxidável liso ou com
brilho (AISI 304 ou AISI 316) além de garantir limpeza,
assepsia e durabilidade, evita a corrosão e facilita a
manutenção. O gabinete externo pode ser fabricado em aço
inox AISI 304, 316 ou 430, fosco, com brilho ou escovado,
aço carbono, aço tratado quimicamente e esmaltado a alta
temperatura, aço galvanizado e plástico (ABS,
polipropileno, PSAI ou PET) com pintura eletrostática,
porcelanizada, epóxi ou esmaltada com fino acabamento
conforme modelo, sempre garantindo a durabilidade e
limpeza.

 TipoVertical
 Capacidade Total (L)280
 Faixa de Temperatura+2 a +8°C

 Dimensões Externas (cm)A: 183,2 L: 64 P: 70,7
 CorBranco e Cinza

 Gabinete ExternoAço Inoxidável
 Gabinete InternoAço Inoxidável

 PortaVidro com sistema anti-embaçamento (sistema no fog)
 Prateleiras ou Gavetas4 a 8

 BaseRodízios Giratórios com Trava
 Peso (Kg)160

 Tensão110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC
 Frequência50 e/ou 60Hz

 Consumo 110-127VAC4,3A/h
 Consumo 220-240VAC2,15A/h

Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta
 densidade isento de CFC (mm)75

 Unidade CompressoraCompressor Hermético AC ou DC ou
AC/DC - acoplado

 Gás RefrigeranteR134a ecológico
 Chave Geral de AlimentaçãoDisjuntor liga/desliga com

fusíveis de segurança
 Registro na ANVISA80698750002

 Garantia12 meses.
O equipamento deve possuir sistema de alarme remoto à
distância, que realiza chamadas telefônicas via central
telefônica ou linha fixa direta para no mínimo seis telefones
ou celulares prefixados, sempre que a temperatura estiver
em nível crítico e/ou por bateria baixa. E que em caso de
falta de energia elétrica, que integrado ao equipamento
possua uma bateria recarregável automática, com
autonomia de no mínimo 24 horas, mantendo todas as
funções da conservadora funcionando normalmente.
Conforme solicita a RDC 197/2017 da ANVISA.

Total do Participante --------> 31.200,00   

_________________________

Total Geral ----------------------> 70.268,00   
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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.

 JEAN ROBSON WUST

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

IVONETE FATIMA LANZA

SIMONE ROSTIROLLA

RENAN CHRISTANI

Dionísio Cerqueira,  23  de  Junho  de  2021

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

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

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

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

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

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

ROGERIO POSSATTO - ................................................................. - Representante

LUIZ CARLOS GUIMARAES - ................................................................. - Representante

ARLEI RIZZOTTO - ................................................................. - Representante

MIRELLA DANNA - ................................................................. - Representante

FRANCO LUIZ LAGEMANN - ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante


