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Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

FAUSTO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA Pregoeiro- ..........................................................

JOSE EMILIO DOS REIS NUBILE MEMBRO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
14:05 horas do dia 18   de  Março   de   2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

14019 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 320,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

249,0000LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA1 0,0000
                                O licitante LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 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 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA pelo valor de R$
249,0000 (duzentos e quarenta e nove reais).

ITEM  1 - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA MAXILAR E/OU MANDIBULAR - Prótese parcial
removível provisória, em resina acrílica transparente,  com grampo metálico, conforme indicação clínica
determinada pelo cirurgião dentista. Dentes nacionais anteriores e posteriores também em resina acrílica,
com dureza superficial que confira resistência ao desgaste químico e por atrito mastigatório, com variedade
de tons e tamanhos compatíveis à indicação clínica e estabilidade de cor e brilho que mantenha longevidade
estética e funcional da prótese dentária. O valor deverá contemplar a confecção das próteses e ajustes
necessários.
                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

14019 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 260,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

199,0000LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA1 0,0000
                                O licitante LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 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 2 deste Pregão Presencial o fornecedor LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA pelo valor de R$
199,0000 (cento e noventa e nove reais).

ITEM  2 - PRÓTESE TOTAL MAXILAR E/OU MANDIBULAR Prótese total em resina acrílica transparente e com
dentes nacionais e também em resina acrílica, com dureza superficial que confira resistência ao desgaste
químico e por atrito mastigatório, com variedade e tons e tamanhos compatíveis à indicação clínica e
estabilidade e cor e brilho que mantenha longevidade estética e funcional de prótese dentária. O valor deverá
contemplar a confecção das próteses e ajustes necessários.
                                 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 18/03/2020, as 14:04:56, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio,
designados pelo(a) Portaria 84/2017 com o objetivo de LICITACAO tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 9 destinado a REGISTRO DE PREÇO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

14019 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA CNPJ: 08.133.583/0001-30
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCELO JOSE VIEIRA Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

MARCELO JOSE OLIVEIRA BITTENCOURT MEMBRO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
14:05 horas do dia 18   de  Março   de   2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.


