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Endereço:
CEP:

Número Processo:

1/2022

Rua Albino Frantz, 67 - Centro

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS
12.273.240/0001-49 (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

7/2022

Data do Processo: 20/01/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS PARA FAZER MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA POPULAÇÃO ADULTA DO
MUNICÍPIO PARA EXERCÍCIO DE 2022, E DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS PRAZOS E CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

PARECER DA COMISSÃO

 
Participaram do presente certame as empresas ISMAEL RUBEN IANKE,  representado pelo  Sr.  Juliano Zimmermann

Machado  representante  credenciado;,   e  a  empresa  VANDERLEI  JANTSCHT  ME,  representado  pelo  Vanderlei  Jantsch,
sócio administrador

 
Abertos os envelopes contendo a "Documentação",  os  quais  foram vistados pelos membros da Comissão.  Nenhuma

irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pelas  empresas  sendo  que  comprovaram  a  condição  de
enquadramento  de  Microempresa,  ficando  desta  forma  HABILITADAS  para  a  presente  licitação.  A  pregoeira  questionou
sobre a intenção de interpor  recurso ou se houvesse algum apontamento sobre a documentação de habilitação,  nenhum
representante de manifestou,  decaindo desta forma ao direito de inter recurso, com anuência de todos.

Após  a  abertura  do  envelope  n°  01  contendo  a  proposta  de  preços,  foi  examinada  a  compatibilidade  dos  objetos,
prazos  e  condições  de  fornecimento  onde  se  constatou  que  as  Empresas  proponentes  apresentaram  as  propostas  dos
preços de acordo com as exigências do Edital 07/2022 Pregão Presencial

01/2022,  e  demais  declarações  exigidas,  sendo  declarada  classificada.  Em  seguida  passou-se  para  a  fase  de
lances,  após  negociação,  a  pregoeira  aceitou  o  preço  uma  vez  que  o  máximo  foi  estabelecido  através  de  pesquisa  de
preço  com  empresas  deste  ramo  de  atividade.  A  pregoeira  questionou  sobre  a  intenção  de  interpor  recurso  ou  se
houvesse  algum  apontamento  em  relação  a  proposta,  nenhum  representante  se  manifestou,  decaindo  desta  forma  ao
direito de inter recurso, com anuência de todos.

 

Reuniram-se no dia 03/02/2022, as 14:51 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 2262/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 7/2022 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:

Lote: 1
Participante: VANDERLEI JANTSCH

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Prótese dentária total superior e inferior - Prótese dentária total
superior e inferior. Especificações mínimas dos procedimentos:
PROCEDIMENTO DE  PROTÉTICO: Prótese dentária total
superior e inferior: (1) Prótese com processo de fabricação em
mufla; com resina de boa qualidade termopolimeriável, ausência
total de bolhas e porosidades; (2) Dentes (Biotone) de acrílico
com no mínimo duas camadas de prensagem, rolete em cera
com placa de godiva de 1mm. (3) Montagens, remontagens,
escultura de gengiva para finalização tipo casca de laranja
acrilização termopolimerizável e acabamento final. (4) Eventuais
reembasamentos necessários. PROCEDIMENTO
ODONTOLÓGICO (que deve ser em consultório estabelecido no
município de Tunápolis) Prótese Dentária Total - PT (1)
Moldagem inicial com alginato e vazamento do modelo e gesso

160,000 UN 276,0034 44.160,54
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pedra. (2) Mordida em cera, marcação de linha de sorriso,
mensurada com régua/compasso de willis, altura da dimensão
vertical, escolha da cor do dente. (3) Prova dos dentes e
mordida, moldagem funcional com pasta zinco enólica e
vazamento em gesso pedra ou tipo IV. (4) Instalação da prótese
e possíveis ajustes de mordida. (5) Sessões de ajustes, quando
necessário.  Público Alvo: usuários do Sistema único de Saúde  -
SUS referenciados pela saúde bucal do Município de Tunápolis.

2 Prótese parcial removível (grade metálica e acrilização) PPR -
Prótese parcial removível (grade metálica e acrilização) PPR.
Especificações mínimas dos Procedimentos: PROCEDIMENTO
DE PROTÉTICO. Prótese Parcial Removível (grade metálica e
acrilização) - PPR. (1) Prótese com processo de fabricação em
mufla; com resina de boa qualidade termopolimerizável. (2)
Dentes (Biotone) de acrílico de duas camadas de prensagem. (3)
Grade de estrutura metálica em cromo cobalto fundida e polida,
rolete de cera para registro de mordida; (4) Montagem e
remontagem, escultura de gengiva para finalização, e
acabamentos. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO (que deve
ser realizado em consultório no município de Tunápolis). Prótese
Parcial Removível (grade metálica e acrilização) - PPR. (1)
Moldagem inicial com alginato especial e vazamento do modelo
com gesso especial. (2) Mordida em cera e demarcações da
linha do sorriso, escolha da cor do dente. (3) Prova dos dentes e
mordida. (4) Instalação da prótese e possíveis ajustes. (5)
Sessões de ajustes, quando necessário. Público Alvo: usuários
do Sistema Único de Saúde - SUS referenciados

140,000 UN 339,9678 47.595,49

3 Reembasamento de prótese dentária - Reembasamento de
prótese dentária

5,000 UN 64,3580 321,79

4 Conserto de prótese dentaria - Conserto de prótese dentaria 20,000 UNI 56,0170 1.120,34

5 Reforço de metal fundido adaptado ao formato anatomico . -
Reforço de metal fundido adaptado ao formato anatomico  da
Protese Total

20,000 UN 80,0920 1.601,84

94.800,00Total do Participante:
94.800,00Total Geral:

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.

Tunápolis, 03/02/2022

MEMBRO

BLASIO DILL

MEMBRO

Edison Bieger

MEMBRO

JAÍNE ELIARA WILPERT FRIEDRICH

MEMBRO

JULIANA SCHEREN
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PREGOEIRO

Sheila Inês Bieger

MEMBRO

Vanessa Weber

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

VANDERLEI JANTSCH

VANDERLEI JANTSCH

ISMAEL RUBEN IANKE

JULIANO ZIMMERMANN MACHADO


