EDIÇÃO COMPLEMENTAR AO Nº 1973 / ANO IX / 06 PÁGINAS

PONTA GROSSA, TERÇA FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2017

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI
Identificação profissional: MTB/PR 2530

L I C I TA Ç Õ E S
Resultado do Pregão Eletrônico nº 338/16.

Pregão nº 338/2016 – Processo nº 589/2016 – para Registro de Preços para aquisição de
mobiliário, equipamentos e aparellhos odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Ponta Grossa realizado em 08/11/2016:
FORNECEDOR: CIRUPAR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CNPJ:
79.733.572/0001-30
Valor Total do Fornecedor: 44.060,00 (quarenta e quatro mil e sessenta reais).
LOTE 2
Valor Total do Lote: 3.060,00 (três mil e sessenta reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Prensa hidráulica
para muflos em
nylon para uso
em micro-ondas
- estrutura total
em aço reforçado.
Manômetro
de aferição de
pressão. Prensa
para até 2 muflas,
sendo
também
projetada
para essence den1
muflas utilizadas tal - vh hidrau- UND
3
R$ 1.020,0000
R$ 3.060,0000
em forno de micro lica maxx
ondas.
Controle
total nas diversas
fases da prensagem com estabilidade dimensional
da prótese. Utilização também para
muflas
parciais.
Força de 2 a 4
toneladas. Pintura
eletrostática.
LOTE 9
Valor Total do Lote: 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Cavitador
sônico
(ultrassom
de
terminal
borden)
- peça de mão com
corpo construído em
alumínio
cromado,
facilidade na assepsia,
autoclavável.
Movimento
elíptico
da ponta, cabo anatômico, sistema de
refrigeração, frequên- microdent
1
UND
30
cia de 3000-8000
/ 3r
hz, pressão de ar:
2,46kg/cm2 = 35 lbs
psi em seu sistema
transdutor,
encaixe
ao equipo com conexão borden com
dimensões de acordo com a norma iso
9168. Deve acompanhar 3 pontas universais.

Valor Unit.

R$ 800,0000

LOTE 15
Valor Total do Lote: 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit.
Mini-incubadora para
teste biológico
para
esterilização.
Capacidade
para
incubar até 04
indicadores
1
biomeck
UND
20
R$ 160,0000
biológicos.
Voltagem automática de
90 a 253V monofásico .
Frequência:
50/60
Hz
potência: 10
Watts.

Valor Total

R$ 24.000,0000

Valor Total

R$ 3.200,0000

LOTE 16
Valor Total do Lote: 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).
Item
Descrição
Marca Unidade Quant.
Valor Unit.
Lavadora ultrassônica com aquecimento - capacidade: 2,5
litros.
Dimensões
aproximadas externas da cuba (cm):
34 (comprimento) x
25,5 (largura) x 22,5
(altura). Dimensões
aproximada
interna da cuba de inox
(cm): 26,4 (comprimento) x 16,4
schuster
1
(largura) x 8 (proUND
20
R$ 690,0000
l100
fundidade).
Cesto
plástico abs injetado. Voltagem: 127
ou 220v Frequência: 50/60 hz Potência
mínima160
watts - frequência
ultra-sônica:
42
khz
Temporizador
digital: 5 tempos préestabelecidos (180s
- 280s - 380s - 480s
- 90s).

Valor Total

R$ 13.800,0000

FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI - CNPJ: 05.412.147/0001-02
Valor Total do Fornecedor: 118.119,05 (cento e dezoito mil, cento e dezenove reais e cinco centavos).
LOTE 4
Valor Total do Lote: 1.919,94 (um mil, novecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Peça reta para
micromotor elétrico de bancada 1
compatível com o Beltec
UND
6
R$ 319,9900 R$ 1.919,9400
modelo lb 100 da
Beltec já adquirido
pela SMS.
LOTE 5
Valor Total do Lote: 2.339,96 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
“Micromotor odontológico para bancada
- equipamento elétrico desenvolvido para
prótese e consultório
dentário, com finalidade de corte, lapidação, desgaste, polimento e gravações.
Beltec LM
1
UND
4
R$ 584,9900
R$ 2.339,9600
100
rotação de 0 a
30000rpm.
Botão
d/e. 127/220 volts
chaveado. Sistema
universal para ser
acoplado contra ângulo e peça reta. Dispensa de lubrificação. Com pedal l/d.”
LOTE 6
Valor Total do Lote: 1.737,78 (um mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Maçarico
portátil.
Travamento
automático,
dispositivo
de
segurança,
regulagem
1
OGP
UND
6
R$ 289,6300
R$ 1.737,7800
de chama,
acendedor
automático,
recarregável com gás
butano, temperatura até
1300º.
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LOTE 8
Valor Total do Lote: 37.484,85 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e
cinco centavos).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Aparelho composto de
ultrassom e jato de bicarbonato - para remoção
do biofilme mineralizado
e não mineralizado. Ultrassom com frequência
entre 24000 e 30000 hz)
. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor saída do jato de bicarbonato com no máximo 1
mm de diâmetro. Chave
Schuster
seletora de potência
1
Jetlaxis
UND
15 R$ 2.498,9900 R$ 37.484,8500
permitido ajuste rápido,
BPII
válvula reguladora para
pressão de ar e filtro
coalescente no aparelho
para tratamento do ar de
entrada. Quatro níveis de
rotação da bomba peristáltica, bomba peristáltica
de líquido irrigante acoplada. Pedal de acionamento redondo, mínimo
de 3 insertos, chave de
insertos.
LOTE 11
Valor Total do Lote: 42.919,60 (quarenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e sessenta centavos).
Item
Descrição
Marca Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Kit de canetas odontológicas
contendo: 01 caneta de alta
rotação: autoclavável até
135ºc, conexão borden com
2 furos, spray triplo, sistema
friction grip para troca de broca, rotação máxima 380.000
rpm, torque 0,13nc, 01 saca
brocas, 01 contra ângulo:
autoclavável até 135ºc, ro- K a v o
1
UND
40
R$ 1.072,9900 R$ 42.919,6000
tação máxima de 25.000 2NS
rpm, sistema intragiratório.
Operação com rolamento,
spray externo simples, 01
micromotor: rotação controlada, de 5.000 a 20.000 rpm,
inversão de giro para direita
e esquerda, conexão borden
com 2 furos, acoplagem para
sistema intra.
LOTE 19
Valor Total do Lote: 2.987,34 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Recortador de gesso com
disco. Composta disco de
desgaste de 10 diamantado, com boa abrasividade
e de fácil substituição.
Utilização do disco a seco
e na água. Estrutura em
alumínio fundido e pintura eletrostática. Área útil ProtÃ©cni
1
UND
2
R$ 1.493,6700 R$ 2.987,3400
para recorte de até dois 1/2 CV
moldes. Mesa com transferidor de ângulo. Ponta
cônica para escova de
polimento. Voltagem: 110
V / 220 V com chave seletora. Frequência: 50/60
Hz. Rotações: 3.500 Rpm.
Potência: 1/2 CV.
LOTE 20
Valor Total do Lote: 630,60 (seiscentos e trinta reais e sessenta centavos).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Vibrador de gesso. Carenagem injetada. Luz piloto que
indica quando o equipamento
1
está ligado. Mesas removí- ProtÃ©cni
UND
3
R$ 210,2000 R$ 630,6000
veis para facilitar a limpeza.
Pintura eletrostática. Vibração regulável. Bivolt.
LOTE 22
Valor Total do Lote: 1.611,98 (um mil, seiscentos e onze reais e noventa e oito centavos).
Item
Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit.
Valor Total
Motor para polimento de prótese. Mandril para adaptação de
escovas e rodas de polimento
características: Possui potenciômetro, proporcionando escolha da rotação mais adequada
p/realizar o trabalho; Sistema
de troca rápida das ponteiras;
Luz piloto, indicando quando o Proequipamento está ligado; Entra- tÃ©cni
R$
1
UND
2
R$ 1.611,9800
das p/circulação de ar, evitando
02
805,9900
o aquecimento do equipamento;
2 velocidades; Velocidade baixa
1700 rpm; Velocidade alta 3400
rpm; Motor 1/2 CV; 110V ou 220
V-60 HZ; Um ano de garantia;
Chave liga e desliga c/proteção
de borracha; Dimensão aproximada: Largura: 17cm / Altura: 26
cm / Comprimento: 40 cm.

veloc
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LOTE 24
Valor Total do Lote: 26.487,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).
Item
Descrição
Marca Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
“Cadeira Odontológica - cadeira com estrutura de aço,
estofamento de espuma
injetada, revestimento de
PVC laminado sem costuras, braços de apoio sendo
o esquerdo fixo e o direito
articulado; 08 movimentos:
04 individuais e 03 programáveis
sincronizados
(02 posições de trabalho e
volta a zero). Apoia braço
rebatível. Base com fixação
no piso. Estofamento com
apoio lombar.
Equipo: mesa em material
plástico de alta resistência
e proteção UV, 01 bandeja
em inox. Suporte para até
quatro instrumentos, com
seringa tríplice,
três mangueiras com encaixe borden (para alta,
baixa rotação e cavitador
sônico). Regulagem externa
de ar e água do spray dos
instrumentos pelo próprio
profissional. Unidade suctora: com cuba em polímero
inquebrável.
Esguicho de água removível e autoclavável.
Tubulação embutida.
Pedal de comando: móvel,
multifuncional, em um único
pedal, acionamento progressivo dos instrumentos,
do refletor e da cadeira.
Refletor: potência mínima K a v o
1
UND
3
R$ 8.829,0000 R$ 26.487,0000
de 22.000 lux, braço com Unik 4
alcance que permita uma
correta iluminação da arcada inferior lingual.
Dois mochos: mocho odontológico com sistema de
elevação do assento impulsionado a gás, acionado por
alavanca lateral, com movimento suave, encosto anatômico, com ajuste de aproximação, base resistente
em poliuretano (PU), com
05 rodízios, estofamento resistente, revestimento sem
costura.
1 caneta de alta rotação:
autoclavável até 135ºc, conexão borden com 2 furos,
spray triplo, sistema friction
grip para troca de broca, rotação máxima 380.000 rpm,
torque 0,13 nc,
1 saca brocas,
1contra ângulo: autoclavável até 135ºc, rotação máxima de 25.000 rpm, sistema
intragiratório.
Operação
com rolamento, spray externo simples,
01 micromotor: rotação controlada, de 5.000 a 20.000
Rpm, inversão de giro para
direita e esquerda, conexão
Borden com 2 furos, acoplagem para sistema intra.
Estofamento da cadeira e
mochos: na cor azul claro
ou verde claro, a definir.”
FORNECEDOR: M. H. M. DO COUTO COMERCIAL ME - CNPJ: 97.533.241/0001-38
Valor Total do Fornecedor: 136.240,00 (cento e trinta e seis mil, duzentos e quarenta reais).
LOTE 7
Valor Total do Lote: 13.075,00 (treze mil e setenta e cinco reais).
Item
Descrição
Marca Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Aparelho
fotopolimerizador sem fio - controle de operação com
botões na própria caneta e acionamento
tipo gatilho. Tempo de
operação programável
entre 5 e 20 segundos
e sinal sonoro a cada
5 segundos. 03 modos
E C E L
1
de potência pré-proUND
25
R$ 523,0000
R$ 13.075,0000
LED 6
gramados. Autoclavável. Base de descanso
com carregador de
bateria. Sistema stand-by. Bivolt. Frequência
50/60hz. Fonte de luz
1 led Intensidade de luz
acima de 500 mw/cm².
Comprimento de onda
entre 440- 480 nm.
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LOTE 12
Valor Total do Lote: 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Amalgamador
capsular digital programação de
tempo com memó- ECEL EC1
UND
10
ria, temporizador MIX
eletrônico,
com
escala de 0 a 30
segundos, bivolt.

Valor Unit.

Valor Total
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LOTE 26
Valor Total do Lote: 61.565,00 (sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit.
Valor Total

R$ 560,0000 R$ 5.600,0000

LOTE 13
Valor Total do Lote: 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Compressor odontológico para uso
em dois consultórios - isento de
óleo com:-motor 1
hp x 2; ruído não
acima de 90 db;
pressão
mínima
5 , 5 b a r. . . 8 0 l b s ;
pressão
máxima
8 , 3 b a r. . . 1 2 0 l b s ;
FIAC COMPRES1
pintura
interna
UND
6
R$ 2.800,0000 R$ 16.800,0000
SOR 60L
antioxidante; regulador de pressão
de saída; tanque
horizontal ; capacidade aproximada
do reservatório: 60
litros; deslocamento (fluxo de ar ) 230
a 424l/mim e 8 a
14,98pc/mim; Voltagem 220
LOTE 14
Valor Total do Lote: 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Compressor odontológico para uso em um
consultório - isento de
óleo, com dois pistões,
protetor térmico, filtro
de saída de ar, pintura
interna
antioxidante,
FIAC COMcapacidade aproxima1
P R E S S O R UND
10
R$ 2.600,0000 R$ 26.000,0000
da do reservatório 30l;
30L
deslocamento (fluxo de
ar) 170 a 226l/min e 6
a 7,49pc/min; regulador de pressão, nível
máximo de ruído 90db,
tanque horizontal. Voltagem 220.

LOTE 17
Valor Total do Lote: 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
“Aparelho Raio X
Odontológico
–
móvel,
cabeçote
confeccionado com
material leve, com
altíssimo grau de
isolação da radiação, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle
digital ergonômico
com cabo removível.
Intervalos de tempo
de exposição padronizados para tomadas de radiografias
conforme
estabelecido pela norma
nbr iec 60.601-2-7.
Escala de angulação do cabeçote
(rotação de 300º).
Proteção térmica do
1
cabeçote. Cabeço- XDENT X70
UND
3
R$ 4.400,0000 R$ 13.200,0000
te com câmara de
compensação. Ponto focal com correto
dimensionamento.
Caixa de comando
com suporte de fixação do controle.
Braços articulados
verticalmente e horizontalmente. Coluna, braços e base
em aço, com cantos
arredondados. Base
pendular
estável
com linhas arredondadas e rodízios
especiais (freio em
dois rodízios).
Pintura na cor gelo
com tratamento anticorrosivo. Cabo de
alimentação removível padrão ABNT.”
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1

“Cadeira
Odontológica
- cadeira com estrutura
de aço, estofamento de
espuma injetada, revestimento de PVC laminado
sem costuras, braços de
apoio sendo o esquerdo
fixo e o direito articulado;
08 movimentos: 04 individuais e 03 programáveis
sincronizados (02 posições
de trabalho e volta a zero).
Apoia braço rebatível. Base
com fixação no piso. Estofamento com apoio lombar.
Equipo: mesa em material plástico de alta resistência e proteção UV, 01
bandeja em inox. Suporte
para até quatro instrumentos, com seringa tríplice,
três mangueiras com encaixe borden (para alta,
baixa rotação e cavitador sônico). Regulagem
externa de ar e água do
spray dos instrumentos
pelo próprio profissional.
Unidade suctora: com cuba
em polímero inquebrável.
Esguicho de água removível e autoclavável.
Tubulação
embutida.
Pedal de comando: móvel,
multifuncional, em um único
pedal, acionamento progressivo dos instrumentos,
do refletor e da cadeira.
Refletor: potência míni- KAVO CJ
ma de 22.000 lux, braço UNIK C4
com alcance que permita
uma correta iluminação
da arcada inferior lingual.
Dois
mochos:
mocho
odontológico com sistema
de elevação do assento
impulsionado a gás, acionado por alavanca lateral,
com movimento suave,
encosto anatômico, com
ajuste de aproximação,
base resistente em poliuretano (PU), com 05 rodízios,
estofamento
resistente,
revestimento sem costura.
1 caneta de alta rotação:
autoclavável até 135ºc, conexão borden com 2 furos,
spray triplo, sistema friction
grip para troca de broca,
rotação máxima 380.000
rpm, torque 0,13 nc,
1
saca
brocas,
1contra ângulo: autoclavável até 135ºc, rotação
máxima de 25.000 rpm,
sistema
intragiratório.
Operação com rolamento, spray externo simples,
01 micromotor: rotação controlada, de 5.000 a 20.000
Rpm, inversão de giro para
direita e esquerda, conexão
Borden com 2 furos, acoplagem para sistema intra.
Estofamento da cadeira e
mochos: na cor azul claro
ou verde claro, a definir.

UND

7

R$
8.795,0000

R$
61.565,0000

FORNECEDOR: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ:
05.788.117/0001-03
Valor Total do Fornecedor: 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).
LOTE 10
Valor Total do Lote: 5.100,00 (cinco mil e cem reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Mocho odontológico com sistema de elevação do assento
impulsionado a
gás,
acionado
por alavanca lateral e com movimento suave,
encosto anatômico, com ajuste M E T A L I C
R$
1
UND
15
R$ 5.100,0000
de aproximação, MEDICAL
340,0000
com base resistente em poliuretano (pu), com 5
rodízios, estofamento resistente, revestimento
sem costura e
densidade adequada. cor azul
ou verde clara.

4
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LOTE 21
Valor Total do Lote: 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Mesa
auxiliar
odontológica. Rodízios, composta
por 2 gavetas
rasas
(medidas
aproximadas
6
cm) e 2 gavetas
profundas (medidas aproximadas
12 cm), fabricado
em MDF, na cor
branca, gavetas
com frente em
post-forming 90,
corrediças de aço M E T A L I C
1
UND
e pintura epóxi e MEDICAL
puxadores metálico pintura epóxi;
Gavetas plásticas
em
poliestireno
moldadas em Vacum forming sem
cantos vivos com
stop, tampos e
frentes de MDF
em post-Forming,
linhas arredondadas e revestido
interna e externamente.

Quant.
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Valor Unit.

Valor Total

R$ 830,0000 R$ 8.300,0000

1

FORNECEDOR: PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - CNPJ: 21.262.327/0001-01
Valor Total do Fornecedor: 94.484,85 (noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais
e oitenta e cinco centavos).
LOTE 18
Valor Total do Lote: 56.984,85 (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta
e cinco centavos).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Autoclave Digital
Horizontal 21 litros
características
técnicas mínimas
exigidas: câmara
em aço inox, desaceleração automática, despressurizarão automática,
tempo total de esterilização 55 minutos (realização
1 ciclo), potência
aproximadamente
1600 watts, voltagem 127 ou 220
volts. Acessórios:
3 bandejas em alumínio anodizado,
1 suporte, copo
graduado ou reservatório próprio no
equipamento para
água. Dimensão
da câmara aproximada diâmetro
25 cm x profundidade 46 cm ;
medidas externas
de: largura 40 cm
x altura 38 cm x
1
CRISTOFOLI
UND
15
R$ 3.798,9900 R$ 56.984,8500
profundidade 61
cm . Consumo de
energia de aproximadamente 500
watts a cada ciclo.
Funcionamento:
esterilização por
exposição de vapor saturado sobre
pressão com temperatura (durante
o ciclo da esterilização) entre 128
a 130ºc, controle
eletrônico
micro
processado
que
executa e monitora
automaticamente
todas as funções,
sensor eletrônico
de alta precisão
para seleção de
ciclos de esterilização, fusível de sobrecarga, alarme
sonoro e indicação
no display ao final
de cada ciclo completo e manual de
instrução. Capacidade total 21 litros.
LOTE 23
Valor Total do Lote: 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.

Valor Unit.

Valor Total

Autoclave
Digital
Horizontal 54 litros
características
técnicas
mínimas
exigidas:
câmara
de esterilização em
aço inox, com quatro bandejas em
alumínio anodizado
desaeração automática, despressurização automática,
desligamento automático ao final do
ciclo, indicação do
ciclo através de painel digital com display de lcd. Controle
dos parâmetros de
funcionamento realizado por microprocessador eletrônico
de precisão, ciclos
programáveis, secagem do material STERMAX
com porta fechada,
ciclos extras de secagem, tubulação
interna em cobre
para alta pressão,
tampa dupla em aço
inox laminado, gabinete em aço inox,
pintura eletrostática
externa e interna,
guarnição da tampa
em silicone vulcanizado; com sistema
de abastecimento
automático com indicação de falta de
água no reservatório. Potência até
2.000 watts/ voltagem127 ou 220v,
frequência
50/60
Hz, temperatura até
121ºc. Capacidade
total 54 litros.

UND

2

LOTE 25
Valor Total do Lote: 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Autoclave Digital
Horizontal 54 litros
características
técnicas mínimas
exigidas: câmara
de
esterilização
em aço inox, com
quatro
bandejas
em alumínio anodizado
desaeração
automática,
despressurização
automática, desligamento automático ao final do ciclo,
indicação do ciclo
através de painel
digital com display
de lcd. Controle
dos parâmetros de
funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão,
ciclos
programáveis, secagem do
1
STERMAX
UND
4
material com porta
fechada, ciclos extras de secagem,
tubulação interna
em cobre para alta
pressão,
tampa
dupla em aço inox
laminado, gabinete
em aço inox, pintura
eletrostática
externa e interna, guarnição da
tampa em silicone
vulcanizado; com
sistema de abastecimento automático com indicação
de falta de água
no
reservatório.
Potência até 2.000
watts/ voltagem127
ou 220v, frequência
50/60 Hz, temperatura até 121ºc.
Capacidade total
54 litros.

R$ 6.250,0000 R$ 12.500,0000

Valor Unit.

Valor Total

R$ 6.250,0000

R$ 25.000,0000

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 406.303,90 (quatrocentos e seis mil , trezentos e três reais e
noventa centavos)
Lotes fracassados : 01 e 03
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Resultado do Pregão Presencial nº 399/16.

Pregão nº 399/2016 – Processo nº 670/2016 – para Aquisição de carnes bovinas para uso
no fornecimento de refeições no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança
João Vargas de Oliveira e SAMU do Município de Ponta Grossa. realizado em 04/01/2017:
FORNECEDOR: COMERCIO DE CARNES DONAU LTDA - EPP - CNPJ: 85.032.688/0001-44
Valor Total do Fornecedor: 305.413,80 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e treze reais e oitenta
centavos).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 305.413,80 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Músculo bovino sem osso,
1
em
cubos DONAU
KG
1440
R$ 19,5000 R$ 28.080,0000
(3x3cm) resfriado
Carne bovina
moída de pri2
DONAU
KG
2340
R$ 21,7700 R$ 50.941,8000
meira qualidade resfriada
Carne bovina
coxão
mole
3
bife de 130g DONAU
KG
3180
R$ 27,0000 R$ 85.860,0000
batido e resfriado
Carne bovina
4
patinho
em DONAU
KG
1950
R$ 25,0000 R$ 48.750,0000
iscas resfriado
Posta branca
fatiada (fatia
5
KG
1224
R$ 22,0000 R$ 26.928,0000
130g) resfria- DONAU
da
Posta branca
peça (peça de
6
DONAU
KG
264
R$ 21,0000 R$ 5.544,0000
2 a 3kg resfriada)
Carne bovina
patinho
em
7
DONAU
KG
2310
R$ 25,0000 R$ 57.750,0000
cubos
(3x3
cm) resfriado
Fígado bovino
8
resfriado em DONAU
KG
120
R$ 13,0000 R$ 1.560,0000
bife de 100g
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 305.413,80 (trezentos e cinco mil , quatrocentos e treze reais
e oitenta centavos)
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