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Pregão eletrônico

Objeto do Processo: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, INCLUINDO ARMAÇÃO E LENTES PARA ATENDIMENTO AOS
PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA N° 1/2019

Participante: OTICA SRL EIRELI - ME
Item Qtd. Valor Valor TotalUnidadeMarcaEspecificação

1 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

100,000 UNLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

678,00 67.800,00

Apresentou(aram) envelope(s) o(s) licitante(s):
PROCESSO 38/2019                                PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2019 – SMS
 
 
ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio,

para  conduzir  os  trabalhos  pertinentes  ao  Pregão  Eletrônico  nº  30/2019,  que  tem  por  objeto  o  Registro  de  Preços  para
Aquisição  de  Óculos  de  Grau  incluindo  Armação  e  Lentes,  para  dar  atendimento  aos  Programas  Sociais  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde,  realizado  através  do  Portal  de  Compras  Caixa,  no  endereço  eletrônico  www.licitacoescaixa.gov.br.
Aberta  a  sessão,  certificou-se  que  de  acordo  com  os  registros  capturados,  credenciaram-se  para  participar  do  presente
Processo  Licitatório,  as  empresas:  OTICA  SRL  EIRELI  e  SOB  MEDIDA  INDUSTRIA  COMERCIO  E  SERVIÇOS  LTDA.
Apresentou  proposta  a  empresa:  OTICA  SRL  EIRELI  sendo  que  esta  atende  todas  as  exigências  editalícias,  sendo-a
considerada  classificada.  Nos  horários  estipulados,  iniciou-se  a  competição.  Encerrada  a  etapa  competitiva  no  sistema
eletrônico, com acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio
sistema, após utilizada a fase de negociação, revelou-se a classificação dos menores preços:

    •  Item 01 – OTICA SRL – R$ 678,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 67.800,00
    •  Item 02 – OTICA SRL – R$ 353,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 7.060,00
    •  Item 03 – OTICA SRL – R$ 265,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 11.925,00
    •  Item 04 – OTICA SRL – R$ 270,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 9.450,00
    •  Item 05 – OTICA SRL – R$ 440,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 15.400,00
    •  Item 06 – OTICA SRL – R$ 200,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 50.000,00
    •  Item 07 – OTICA SRL – R$ 550,00 CADA, TOTALIZANDO 41.250,00
    •  Item 08 – OTICA SRL – R$ 350,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 39.200,00
    •  Item 09 – OTICA SRL – R$ 550,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 123.750,00
    •  Item 10 – OTICA SRL – R$ 350,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 118.300,00
Às 18 horas a sessão foi suspensa, em face do horário de expediente do Setor de Licitações, sendo reaberta às 08:00

horas  do  dia  25/07.  Dando  continuidade  aos  trabalhos,  às  10:00  horas,  a  Pregoeira  concedeu  prazo  de  01  (uma)  hora  à
Participante com menor preço, para envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Em seguida, realizou-
se a análise dos documentos de habilitação e das propostas, certificando-se que a empresa apresentou os documentos em
plena  vigência,  sem  restrições,  atendendo  todas  as  exigências  editalícias.  Ato  contínuo,  às  14:00  horas,  foi  concedido  o
prazo  para  manifestação  da  intenção  de  recursos,  sendo  que  não  houve  manifestação  neste  sentido,  razão  pela  qual
adjudica-se os itens às respectivas vencedoras. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a
presente ata, que vai devidamente assinada.

 
 
 
 
Gisele Furtado Dornelles
Pregoeira
 
Janaína Martins Machado
Equipe de Apoio
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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.

2 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.

20,000 UNLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

353,00 7.060,00

3 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. Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

45,000 UNLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

265,00 11.925,00

4 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.

35,000 UNLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

270,00 9.450,00

5 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.

35,000 UNLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

440,00 15.400,00

6 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.

250,000 UNLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

200,00 50.000,00

9 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.

225,000 UNDLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

550,00 123.750,00

10 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

338,000 UNLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

350,00 118.300,00
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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.

7 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.

75,000 UNDLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

550,00 41.250,00

8 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.

112,000 UNLUI
OCHIALLI/
MACPRAD

350,00 39.200,00

Total do Participante: 484.135,00

Total Geral: 484.135,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

GISELE FURTADO DORNELLES

PREGOEIRO(A)
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