
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RUA DONA CARLINDA, 455 – CEP 95680.000

Ata de Apuração de Resultado de Licitações

Aos 27/11/20, os fornecedores a seguir identificados, nos termos do Art. 15
da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 10.520, de
17 de junho de 2002, que institui a modalidade Pregão, Decreto Municipal 4.633 de
06 de setembro de 2005, e demais normas legais aplicáveis, assumem o compromisso
de  fornecimento,   de  acordo  com  preços,  prazos  e  condições  especificadas,
conforme processo licitatório 42/2020, a Comissão de Pregão, com a participação
das empresas relacionadas abaixo:

CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA ME
MATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

1 – A presente ATA tem por objeto Aquisição de equipamentos para Unidades Básicas
de  Saúde,  conforme  especificações,  quantidades,  preços,  para  as  Secretarias
Municipais de Canela/RS e licitantes/fornecedores indicados abaixo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item         Quantidade    Material/Serviço                         Valor Unitário      Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1              2,0000 UN AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA  21 LITROS
                            Autoclave horizontal 21 litros, câmara
                           de aluminio ou inox, desaeração e
                           despressurização automatica, ciclo de
                           secagem eficiente, secagem extra, tempo
                           total de esterilização 55 min (1
                           ciclo), método de secagem porta
                           entreaberta, potência 1600 watts,
                           voltagem 220V, sistema de segurança 6
                           valvulas de segurança, válvulas
                           antivácuo, anel de vedação, fusivel,
                           termostato, sistema eletrônico de
                           controle de potência, pressão de
                           esterilização 1,7 a 1,9 Kgf/cm2,
                           temperatura de esterilização 128 a
                           130ºC, sistema de fechamento da porta
                           duplo estágio, microcontrolador, 03
                           bandejas em aluminio anodizado,
                           suporte, copo graduado, braçadeira,
                           amostra de mangueira e manual de
                           instrução, dimensão minima da câmara
                           25(diâmetro) x 46,5 (profundidade)
                           Dimensões externas 39,5 (largura) x 38
                           ( altura) x 61 profundidade, consumo de
                           energia 500 watts ( a cada ciclo )
                           Certificações  ISO 9001  ISO 14001  ISO
                           13485. Aparelhos médicos e certificado
                           de boas praticas de fabricação.
                           Garantia minima de dois anos.
                           Código do Produto: 12703
                           MATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP         3.232,5000          6.465,00

  2             24,0000 UN DESKTOP CORPORATIVO
                           Placa mãe: Deverá possuir 4 x Slots
                           DIMM, DDR4; Permitir acesso remoto, via
                           hardware, através de conexão TCP/IP, à
                           interface gráfica do microcomputador
                           (KVM over IP), com controle total de
                           teclado, monitor e mouse, independente
                           do estado, tipo e versão do sistema
                           operacional instalado no
                           microcomputador ofertadi, com controle
                           remoto total da BIOS e visualização das
                           telas de POST e telas gráficas do
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                           sistema operacional;
                           Processador com performance mínima de
                           12.000 (doze mil) pontos, no
                           Performance Test 9 da Passmark®
                           Software; Memória RAM: no mínimo 8GB
                           tipo DDR-4 2.666MT/s ou superior, se
                           adequando plenamente a velocidade de
                           barramento da placa mãe e do
                           processador, possibilitando o máximo de
                           aproveitamento; Licença de uso de
                           Software individual por
                           microcomputador, o equipamento deverá
                           ser fornecido com licença do Sistema
                           Operacional Microsoft® Windows 10
                           Professional, 64 bits ou superior,
                           idioma português (Brasil); Todos os
                           Softwares serão fornecidos com as
                           devidas licenças, além do modo de
                           restauração do sistema à sua
                           configuração original (tipo Quick
                           Restore), com  conjuntos completos de
                           drivers para todos os dispositivos
                           oferecidos com o microcomputador,
                           conforme citado neste edital; Mouse
                           Óptico USB com três botões e sistema de
                           rolagem de página (WHeel) com no mínimo
                           1.000 dpi de resolução; Teclado USB no
                           idioma padrão: português (Brasil),
                           ABNT2; tela tipo LED com tratamento
                           antirreflexivo ; resolução de no mínimo
                           1600x900, 16 milhões de cores e pixel
                           pitch máximo de 0.27 mm.
                           Os equipamentos serão entregues com
                           todos os seus componentes configurados
                           atenendeod às exigências citadas;
                           Todos os acessórios e o monitor deverão
                           ser, obrigatoriamente, do mesmo
                           fabricante e possuírem a marca do
                           computador;
                           Todo o conjunto, deverá possuir clara
                           identificação da marca do fabricanete,
                           mesmo padrão estético e mesma cor
                           predominante.
                           Código do Produto: 14857
                           MATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP         4.990,0000        119.760,00

2 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá  validade por 12(doze) meses,
contados após a data de sua publicação no site do município. www.canela.rs.gov.br
no link Publicações Legais – Atas de Registro de Preços.

2.1 – O término do prazo de vigência não implica extinção das obrigações dela
decorrentes, ainda em execução.

3 – O licitante/fornecedor deverá, obrigatoriamente, cumprir todas as condições
estabelecidas no edital  42/2020, independentemente de transcrição das mesmas,
sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

4 – A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as
contratações que delas poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros
meios,  assegurada  preferência  ao  beneficiário  do  registro,  em  igualdade  de
condições.
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5 – A licitante/fornecedor, compromete-se a manter durante a vigência da presente
ATA, em conformidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
exigidas para a sua habilitação.

6 – Fica eleito o FORO da Comarca de Canela/RS, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes
da presente ATA.

7 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei
Federal 10.520/02, Decreto Municipal 4.666/05 e demais normas cabíveis.

 Data de Homologaçäo e Adjudicaçäo por extenso

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal


