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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 1 de Março de 2017, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS             , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  186616, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  8/2017, Licitação nº 4/2017 - 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:

O Objeto desta licitação refere-se a aquisição de FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS DESCARTÁVEIS destinadas a
manutenção dos serviços prestados pelo Projeto "Conforto", que prevê atendimento/acompanhamento de usuários e portadores de
deficiência com incontinência urinária e fecal, de acordo com as especificações, quantitativos, constantes nos anexos, partes integrantes
deste ato convocatório.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  6/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica constataram que as propostas foram elaboradas de
acordo com os anexos do edital, bem como atendiam na integra no que se refere à descrição do objeto. A Comissão
de Licitação informa e mantém como classificadas as empresas abaixo relacionadas, uma vez que a descrição dos
itens bem como o preço máximo estabelecido foi realizada, pela assistente social do NASF.  A Comissão declara
encerrados os trabalhos e, para constar, eu Sheila Bieger Pregoeira e membro Comissão Julgadora de Licitação,
lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos demais membros da Comissão e pelo Licitante presente na sessão e
posteriormente encaminhada para o chefe do poder executivo para homologação, se assim for.

Item

Participante:

Especificação

6171 - DENTAL OESTE EIRELI

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

2 Fralda descartável de uso geriátrico e / ou adulto, formato
anatômico, gel superabsorvente, com barreiras protetoras
antivazamento, indicador de umidade, com boa absorção;
hipoalergenico, testada dermatologicamente, 2 fitas
ajustáveis. Composição: Celulose, Polímero
superabsorvente, Não tecido de Polipropileno - PP, Filme
de polietileno - PE, Adesivos termoplásticos, Fita para
fechamento e fios de elastômeros.  Tamanho G (grande -
para peso de 80 kg até 150 kg) pacote com 08 unidades

Pct. 840,00  Descarpack 0,0000 16,29    13.683,60   

Total do Participante --------> 13.683,60   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

6256 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES

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

1 Fralda descartável de uso geriátrico e / ou adulto, formato
anatômico, gel superabosrvente, com barreiras protetoras
antivazamento, indicador de umidade, com boa absorção,
testada dermatologicamente, hipoalergênico, 2 fitas
ajustáveis,   Composição: Celulose, Polímero
superabsorvente, Não tecido de Polipropileno - PP, Filme
de polietileno - PE, Adesivos
termoplásticos, Fita para fechamento e fios de elastômeros.
Tamanho M (médio - para peso de 40 kg até 70 kg) pacote

Pct. 350,00  DESCARPACK
PREMIUM

0,0000 15,63    5.470,50   

Total do Participante --------> 5.470,50   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

6842 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME

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

3 Absorvente geriátrico descartável para incontinência
urinária, tamanho único, pacote com 20 unidades. Com
barreiras protetoras, indicador de umidade, com boa
absorção; camadas de distribuição para rápida distribuição
do líquido. Composição: Polpa de celulose, polímero,
superabsorvente, papel absorvente, adesivo termoplástico.
Componetes atóxicos não propensos a causar irritação em
contato com a pele

Pct. 100,00  INCOTINENCE 0,0000 14,40    1.440,00   
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Item

Participante:

Especificação

6842 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME

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

4 Roupa íntima descartável, que absorve rapidamente
mesmo grandes quantidades de urina para o interior e para
longe da pele de forma a que, mesmo sentado ou deitado
durante muito tempo, o utilizador permanece seco e
confortável, reduzindo significativamente o risco de
vermelhões ou infecções cutâneas. 100% respirável devido
ao sistema Air Dry Layer, permitindo uma melhor circulação
do ar e reduzindo o risco de irritações. Material macio
semelhante a tecido,  confortável e que não provoca ruído.
Sistema FeelDry para uma maior rapidez de absorção e
maior retenção, mantendo a pele seca e saudável.
Elásticos suaves à volta da cintura que permitem uma
adaptação perfeita ao corpo.  Elásticos duplos nas pernas
para um melhor conforto e segurança contra as fugas.
Costuras laterais removíveis para poder retirar o produto
com mais facilidade. Roupa íntima descartável, Tamanho
M, Pacote com 07 unidades. Marca: TENA PANTS
OBS: Solicitação de marca especifica, devido indicação
médica e  orientação do Ministério Público

Pct. 60,00  TENA PANTS 0,0000 27,80    1.668,00   

Total do Participante --------> 3.108,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 22.262,10   

 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.

 SHEILA INÊS BIEGER

EGON INÁCIO BIEGER

SHEILA INÊS BIEGER

JACKSON SCHERER

ELÓI WINK

PAULO GROTH

Tunápolis,  1  de  Março  de  2017

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

 - ........................................ - SECRETÁRIO AD AMINISTRAÇÃO

 - ........................................ - AUXUILIAR CONTABILIDADE

 - ........................................ - TÉCNICO EM CONVÊNIOS E PROJETOS

 - ........................................ - COORDENADOR DOS ESPORTES

 - ........................................ - MECÂNICO

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

LOVAINI LUCIA MOHR - ................................................................. - Representante

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

AURI LINDENMAYR - ................................................................. - Representante


