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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 17 de Março de 2016, às 10:46 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  3/2016, Licitação nº 1/2016 - 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:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, conserto e reembasamento de próteses dentárias para
distribuição gratuita pela Secretaria de Saúde do Município de Bom Jesus- SC.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e das documentações de habilitações
(envelopes 01 e 02) e os documentos de credenciamentos dos participantes. Após análise das documentações de
Credenciamentos, constatou-se que as participantes possuem representantes devidamente credenciados,
constatando ainda que a participante LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME (2416) representado
pelo Sr. Vitalvino Santian  "não apresentou a "Certidão Simplificada da Junta Comercial" conforme determina o Edital
nos itens 3.4, 4.7 e 4.8, sendo que dessa forma não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar
123/2006, consolidada; a mesma também não apresentou o Anexo C (Declaração de que cumpre com os requisitos
de habilitação, nos termos do Anexo C), mas como consta no item 4.3 do Edital esta declaração foi feita verbalmente
através de seu representante. O Pregoeiro então solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos
envelopes das propostas e das documentações e que rubricassem os mesmos. Depois de esclarecido as formas de
procedimento do Pregão Presencial, as representantes declararam que cumprem com os requisitos de habilitação e o
Pregoeiro determina a abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras das proponentes. Foram verificadas
as conformidades das mesmas com as exigências do Edital, constatado que as propostas apresentas pelas
proponentes atenderam os requisitos editalícios e que os preços ofertados está de acordo com o preço máximo
previsto no Edital supracitado. Declarou-se aberta a sessão para proceder aos lances verbais, e e acordo com o
histórico do Pregão em anexo à presenta ata.

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

3669 - M & G LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA ME

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

1 Confecção de prótese superior, com placas de dente vipi
em resina acrílica, com anatomia semelhante ao dente
natural, placa base de acrílico/lysandra, plano de cera,
montagens, remontagens e acrilização, adaptação e
desgaste.

UNI 50,00  0,0000 172,0324 8.601,62   

2 Confecção de prótese inferior, com placas de dente vipi
em resina acrílica, com anatomia semelhante ao dente
natural, placa base de acrílico/lysandra, plano de cera,
montagens, remontagens e acrilização, adaptação e
desgaste.

UNI 50,00  0,0000 168,2927 8.414,64   

3 Conserto simples em Prótese UNI 20,00  0,0000 59,8374 1.196,75   

4 Confecção de Prótese Parcial Removível, contendo
armação metálica simples, base de prova, acrilagem com
dentes Vipi em resina acrílica.

UNI 100,00  0,0000 209,4309 20.943,09   

5 Reembasamento (uni) UNI 30,00  0,0000 74,7967 2.243,90   

Total do Participante -------->

_________________________

41.400,00   

Total Geral ----------------------> 41.400,00   
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 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.

Paulo Cesar Menegotto - Pregoeiro

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

ROSANE SIQUEIRA

Bom Jesus,  17  de  Março  de  2016

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