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 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Bom Jesus - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
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       O(a)  Prefeito Municipal,  RAFAEL CALZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

12/20195/2019-PRPREGÃO PRESENCIAL24/06/2019Aquisição de câmara para conservação de imunobiológicos, com capacidade interna de 140 litros, conforme especificações constantes no Anexo F do Edital. 
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA     (4023)1 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS EMEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS Equipamento desenvolvidoespecificamente para armazenagem imunobiológicos emedicamentos termolábeis com capacidade interna de 140 litros;Gabinete Externo: Tipo vertical, construído em chapas de açoinoxidável escovado para evitar corrosão e gerar maiordurabilidade do equipamento. Montado sobre chassi metálico erodízios giratórios traváveis. Gabinete Interno: Construídototalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleirasem aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem dealtura.Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, componto fixo em 4ºC, com possibilidade de ajuste pelo usuário.Isolamento térmico - Em poliuretano injetado de alta densidadelivre de CFC, com espessura de 75 MM.  Iluminação: Iluminaçãointerna automática quando da abertura da porta ou temporizada;Refrigeração: através de compressor hermético, e gás R-134 aIsento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degeloautomático;Porta: em vidro triplo transparente; com sistema antiembaçante("no fog"); abertura vertical e fechamento automático com vedaçãode perfil magnético.  Painel de Comando: Tipo membrana,montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral,fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônicomicro-processado com mostrador digital da temperatura e dosparâmetros de programação, sistema de travamento daprogramação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol,sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variaçãobrusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado,energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios detemperatura.  Sistema de emergência para falta de energiaelétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas,inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 48 horas,como parte integrante do equipamento, com sistema de gavetapara a bateria. Baterias acopladas na parte inferior doequipamento, facilitando as manutenções e gerando maiorsegurança aos usuários. Bateria do tipo selada especial, com nomínimo 4 anos de vida útil.  Phaselog: acessório que monitora eaciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade daenergia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados deperformance para o software de gerenciamento da câmara.Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicaspara até seis responsáveis, sempre que a temperatura estiver emnível crítico.  Data-logger: software de gerenciamento e emissãode relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância viainternet, para possíveis ajustes e alterações de funcionamentodiretamente da fábrica.  Interface de comunicação TCP/IP -Conversor de dados de comunicação Ethernet (internet ouintranet). Interface que permite que as câmaras se conectem acomputadores em rede através de uma central de monitoramentocom endereço IP do conversor é possível acessar e gerenciartodos os equipamentos em rede local pela Internet.  Certificado decalibração - Certificação do controlador de temperatura , para

UNI 1,00  0,0000 9.000,00    9.000,00
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calibração - Certificação do controlador de temperatura , paracomprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências,etc.), calibrado em três pontos, +2°C, +4°C e +8°C, juntamentecom rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC).  Kitchave na porta - Sistema de fechadura cilíndrica para travamentoda porta.  Tensão: Bivolt 127 ou 220 VOLTS 50/60 Hz,selecionável através de chave seletora de voltagem.  Capacidadeinterna: 140 litros úteis.  Apresentação de catálogos/folders paracomprovação de todas as configurações.  Obrigatório registro naANVISA do equipamento.  Apresentar AFE (autorização defuncionamento) expedido pela ANVISA para comercializarcorrelatos. - Marca: BIOTECNO Total do Fornecedor: 9.000,00Total Geral: 9.000,00
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