
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2022

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos

procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:
Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados à atender a d^nanda da Secretaria
Municipal do Riachão/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente,
utilizando-se do seguinte meio de divulgação:
Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 28/04/2022;
Site Oficial do Município - http://vniw.riachao.pb.gov.br - 28/04/2022;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB (Envio do Edital) - 02/05/2022;
INFORME MUNICIPAL - 02/05/2022;

Diário Oficial da União - 05/05/2022.

Licitante cadastrado neste processo:
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ: 34.836.183/0001-00.

As 14:00 horas do dia 19/05/2022, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada
pela Portaria n° 0002/2022-GP de 03/01/2022, composta pelos servidores;^
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
RENÉ DA COSTA JEREZ - Membro da equipe de apoio;
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA - Membro da equipe de apoio.

Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocat
abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

o Pregoeiro

Licitante qualificado a participar desta reunião:
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Representante: RCMJALDO XAVIER PONTES,
Brasileiro, Solteiro, Representante Comercial, residente e domiciliado na Rua
Herotildes Porpino, 62 - Casa - Clovis Bezerra - Guarabira - PB, CPF n° 109.106.724-
40, Carteira de Identidade n° 3.924.289 SSP/PB.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de
Preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou
a informar:

O licitante apresentou proposta, no aspecto formal, em consonância com as exigências
do instrumento convocatório.

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da
proposta e a convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos no
instrumento convocatório, para a apresentação dos lances.

Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente
registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais.

Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo
a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo
devidamente rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informa;

O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado.



Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o

processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão,
produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:

EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Valor: R$ 32.200,00.

Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado
do certame com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de
Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição.

Houve negociação do Pregoeiro com os licitantes, com vista à obtenção da melhor oferta.

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Considerações do Pregoeiro:

O Pregoeiro agradeceu a presença do licitante dos membros da equipe de apoio e do
assessor técnico e passou os seguintes informes:

a) O Certame teve cunpla divulgação nos meios oficiais de comunicação;
b) Foi dada a tolerância de quinze minutos em conformidade com o instrumento

convocatório;

c) Hão ocorreu nenhum fato que desabonasse a realização do certame;
d) Que o processo será logo Adjudicado e encaminhado para Homologação por parte da

autoridade superior e tão logo isso ocorra fica desde já o licitante convocado
para assinatura do respectivo contrato;

e) Por fim mais uma vez agradeceu a presença de todos.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai devidamente assinada. Riachão/PB, 19 de maio de 2022.

MARYSAVIO DA SILVA

LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA UBIRAT

AS

A SILVA

TÉCNICO

EQUIPA3AUDE PRODUTOS PARA pAUDE LTDA



ESTADO DA PASAÍBA

PREFEITOIU^ MOMICZPAL DE RIACHÃO
C<»lISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2022

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:
Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados à atender a demanda da Secretaria Municipal
do Riachão/PB.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações
apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes da etapa
competitiva - fase de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:

- EQOIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

Itens: 1-2; Valor: R$ 32.600,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

[CPF/CatPJ [Parti ciptmtea [Valor
1 - CADEIRA ODONTOLOGICA COM MOCHO, REFLETOR EM LED, BRAÇO DO EQUIPO PNEUMATICO, 2 SUGADORES E 4 TERMINAIS,
220V. Com as seguintes especificações mínimas: 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a
zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg) ; Pedal de comando acoplado a" base coir
acionamento por botões e joystick; Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienizaçào;
Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento
anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motor
redutor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Força máx. de 600]cg; certificado
pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciento de até 135kg. Botão vermelho de Stop
Emergencial conforme a Norma Internacional lEC 60.601-3 (INMETRO). Será de responsabilidade do licitante

0 34.836.183/0001-00 EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 19.800,00
1 34.836.183/0001-00 EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 19.600,00

Com coluna móvel; Controle digital ergonômico com cabo removível; Com controle
centesimal de tempo através de microprocessador; Seletor em painel lexan de alto-relevo; Todas as funções
do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. 21 Intervalos
de tatpo de exposição padronizados: O Raios X permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir
de 0,06 segundos. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforma estabelecido pela
Norma NBR lEC 60.601-2-7. Será de responsabilidade do licitante vencedor, deixar a mesma instalada em plenas
condições de uso.

0 34.836.183/0001-00 EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 12.800,00
1 34.836.183/0001-00 EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 12.750,00

<***> 3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP
- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO
4.1 - Valor: EQUIPASAÜDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

Item 1: 19.500,00. Item 2: 12.700,00.
4.2 - Quantidade: - Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-
se o seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJrN34.836.183/0001-00. Itens: l/> 2. Valor: R$ 32.200,00.

YSAVICWJA SILV;/LIMA

LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA

L  k
DA SILVA

SOR TÉCNICO

EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RXACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2022

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

Situação inicial das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances
verbais.

VI. Onit. |clasa.| Pore. [Obs.Participantes
1 - CADEIRA ODONTOLOGICA COM MOCHO, REFLETOR EM LED, BRAÇO DO EQUIPO PNEOMÃTICO, 2 SUGADORES E 4 TERMINAIS,
220V. Com as seguintes especificações mínimas: 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a
zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); Pedal de comando acoplado a" base con
acioneimento por botões e joystick; Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização;
Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento
anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motor
redutor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60HZ. Força máx. de 600kg; certificado
pela DEHERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de ate' 135kg. Botão vermelho de Stop
Emergencial conforme a Norma Internacional lEC 60.601-3 (INMETRO). Será de responsabilidade do licitante
vencedor, deixar a mesma instalada em plenas condições de uso.

EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 19.800,001 0,00%| LV
2  - Raio X odontólogo - Com coluna móvel; Controle digital ergonômico com cabo removivel; Com controle
centesimal de tenpo através de microprocessador; Seletor em painel lexan de alto-relevo; Todas as funções
do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. 21 Intervalos
de tempo de exposição padronizados: O Raios X permite inclusive operações com tomadas cantesimais a partir
de 0,06 segundos. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforma estabelecido pela
Morma NBR lEC 60.601-2-7. Será do responsabilidade do licitante vencedor, deixar a mesma instalada em plenas
condições de uso.

EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 12.800,001 1 I 0,00%) LV~

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Riachâo - PB, 19 de maio de 2022.

MAR/ÍSAVIO DA SILVA LIMA

JEREZ

DA SILVA

UBIRAT

ASSESSO

SILVA
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ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N"" 00017/2022

FOTOS DA SESSÃO



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIFAD DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

MAPA DE APURAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00017/2022

Participante» ünid. I Quant. | VI. Onit. | VI. Total jClaaa.lOba.
1 - CADEIRA ODONTOLOGICA COM MOCHO, REFLETOR EM LED, BRAÇO DO EQUIPO PNEÜMATICO, 2 SDGADORES E 4 TERMINAIS,
220V. Com as seguintes especificações mínimas: 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a
zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); Pedal de comando acoplado a" base con
acionamento por botões e joystick; Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienizaçáo;
Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento
anticorrosivo e antibacteriano; e base com debr\mi antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motor
rodutor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60HZ. Força máx. de 600kg; certificado
pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de ate' 135kg. Botão vermelho de Stop
Emergencial conforme a Norma Internacional lEC 60.601-3 (INMETRO). Será de responsabilidade do licitante
vencedor, deixar a mesma instalada an plenas condições de uso

EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA lUND "[T 19.500,001 19.500,001 1 | NG
2 - Raio X odontólogo - Com coluna móvel; Controle digital ergonômico com cabo removível; Com controle
centesimal de tempo através de microprocessador; Selotor em painel lexan de alto-relevo; Todas as funções
do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. 21 Intervalos
de tenpo de exposição padronizados: O Raios X permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir
do 0,06 segundos. Os traídos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pala
Norma NBR lEC 60.601-2-7. Será de responsabilidade do licitante vencedor, deixar a mesma instalada em plenas
condições de uso.

EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |UND I  12.700,001 12.700,001 1 | HG

NG - NEGOCIADO

Riachâo - PB, 19 de maio de 2022.

RESULTADO FINAL:

- EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 34.836.183/0001-00.

Item: 1-2.

Valor: R$ 32.200,00.
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