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Ao(s) 9 de Fevereiro de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA, reuniram-se osmembros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  462, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  1/2018, Licitação nº 1/2018 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

aquisição de um desfibrilador bifásico externo automático em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: PRODUTO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITALItemParticipante: Especificação2164 - ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - MEUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Desfibrilador novo, bifásico externo automático, com asdemais especificações abaixo:Bateria integrada; com pás de choque; com função DEA;Software de conexão; download e gerenciamento de dadosvia PC; Orientação por voz; gravação de eventos paraposterior análise; Conexão com PC via USB; avaliação pormeio de sensores o estado do paciente a fim de aplicar onível de choque mais indicado; autodiagnóstico de funçõese bateria; mínimo de 150 choques (a 200 joules) em cargatotal com bateria em boas condições; acesso fácil às páspara 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 adesivasdescartáveis tamanho adulto; Um par de pás adesivasdescartáveis tamanho infantil; produto devidamenteregistrado no Ministério da Saúde; Certificado de garantiade no mínimo um ano;  Assistência técnica especializadanum raio máximo de 200 km.Marca de referência: Instramed Isis "ou similar, ouequivalente ou de melhor qualidade"

UNID 1,00  CMOSDRAKE/ LIFE400 0,0000 8.000,00    8.000,00   

Total do Participante --------> 8.000,00   _________________________Total Geral ----------------------> 8.000,00   



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBACNPJ:Rua Araci Pereira Sarth, S/NC.E.P.: 14.485.952/0001-5729000-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - PR 1/201818/09/2017Folha:  2/2

 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.SIOLEK ZAMBOMAdriana Pires de ArrudaJairo Cunha
Brejetuba,  9  de  Fevereiro  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de apoio - ........................................ - Equipe de apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:TIAGO SANCHES DE ALMEIDA - ................................................................. -


