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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:TIAGO SANCHES DE ALMEIDA - ..........................................................
Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. Siolek Zambom  Pregoeiro- .......................................................... Adriana Pires de Arruda  Equipe de apoio- .......................................................... Jairo Cunha  Equipe de apoio- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dosrespectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foidivulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às09:28 horas do dia 9   de  Fevereiro   de   2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.Sobre a documentação dos licitantes: OK
Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado2164 ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME 8.456,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 8.000,0000ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME1 0,0000                                O licitante ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME pelo valor de R$ 8.000,0000 (oito mil reais).

ITEM  1 - Desfibrilador novo, bifásico externo automático, com as demais especificações abaixo:Bateria integrada; com pás de choque; com função DEA; Software de conexão; download e gerenciamento dedados via PC; Orientação por voz; gravação de eventos para posterior análise; Conexão com PC via USB;avaliação por meio de sensores o estado do paciente a fim de aplicar o nível de choque mais indicado;autodiagnóstico de funções e bateria; mínimo de 150 choques (a 200 joules) em carga total com bateria emboas condições; acesso fácil às pás para uso; onda (choque) bifásica(o); Bolsa de transporte; Cabo USB;Cabo para ligação da fonte à rede elétrica; Manual de instruções; Um par de pás adesivas descartáveistamanho adulto; Um par de pás adesivas descartáveis tamanho infantil; produto devidamente registrado noMinistério da Saúde; Certificado de garantia de no mínimo um ano;  Assistência técnica especializada numraio máximo de 200 km.Marca de referência: Instramed Isis "ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade"                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 09/02/2018, as 09:00:00, na FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 462 com o objetivo de _______________ tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 1 destinado a aquisição de um desfibrilador bifásico externo automático em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba..Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:2164 ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME CNPJ: 08.896.251/0001-08

             


