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Aquisição de Óculos de Grau, incluindo armação e lentes para atendimento aos
Programas Sociais da Secretaria Municipal de Saúde

38/2019

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a)  Sr(a).  Prefeito  Municipal,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em  vigor,
especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

34/2019 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 26/07/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca

OTICA SRL EIRELI - ME

678,00 67.800,00100,0000UN1 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - alto índice, forte, filtro UV
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes alto índice  grau forte,
com, filtro U.V. Em conformidade com o INMETRO e com
as recomendações contidas nas normas da ABNT no
que couber.

353,00 7.060,0020,0000UN2 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - alto índice normal, filtro
UV
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes alto índice normal,
filtro U.V. Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

265,00 11.925,0045,0000UN3 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - alto índice normal.
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes alto índice normal.
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

270,00 9.450,0035,0000UN4 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - visão bifocal.
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes visão bifocal. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

440,00 15.400,0035,0000UN5 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - visão multifocal, filtro
U.V.
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes visão multifocal com
filtro U.V. Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

200,00 50.000,00250,0000UN6 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - visão simples.
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes visão simples. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

550,00 41.250,0075,0000UND7 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - alto índice grau forte.
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes alto índice  grau forte.
Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

350,00 39.200,00112,0000UN8 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - visão multifocal.
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
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celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes visão multifocal. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

550,00 123.750,00225,0000UND9 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - alto índice grau forte.
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes alto índice  grau forte.
Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

350,00 118.300,00338,0000UN10 LUI
OCHIALLI/M

ACPRAD

Armação e lentes para óculos - visão multifocal.
Apresentação: Entregue em caixa plástica específica
para óculos. Armação de cores variadas. Lentes
montadas na armação.
Características: Material da armação em acetato de
celulose ou metal. Tamanhos adulto e infantil, tipo haste
com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo
apoio nariz plaqueta. Par de lentes visão multifocal. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

484.135,00Total Fornecedor:
484.135,00Total geral:
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