MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 9.985/2019
Pregão Eletrônico nº. 25/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados.
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Autorefrator
com
ceratômetro
computadorizado, zoom ampliar imagem,
voltagem
bivolt,
descrição:
aparelho
automático para testes de refração e medição
de curvatura corneana. Medição de córnea,
íris e pupila. Características básicas: refração:
dioptria (esférico): - 20/+ 20d dioptria
(cilíndrico): - 10/+10d, escalas de medição:
0,125 ou 0,25d, distância vertex: 0,12, 13,75 e
15 mm, eixo: 180º (intervalo de 1º) distância
01 Unid.
01
interpupilar: 30 – 85 mm, prisma: 0 a + 10d,
Ningbo
R$ 26.200,00
diâmetro mínimo pupila: 2,0 mm, fixação:
automática, monitor: lcd 5,7 polegadas,
medição de dp: automática, ceratometria:
potência corneana: 33/+67,5d, astigmatismo
corneano: 0/-15d, escalas de medição: 0,05,
0,125 ou 0,25d, distância vertex: 0, 12, 13,5 e
15 mm, eixo: 180º (intervalo 1º), diâmetro
córnea: 2 a 12 mm (escala 0,1 mm), raio de
curvatura: 5 a 10,2 mm (escala 0,1 mm),
adição: 0 a 10d, voltagem: bivolt.
Lâmpada de Fenda - para exames
oftalmológicos com três tamanhos de
magnificação: 10x, 16x e 25x (rotacionais),
06 Unid.
01
oculares de 12,5 x de aumento, compensação Shanghai R$ 22.570,00
de ametropia que contemple a faixa de -5 a +5
graus, com fenda escalonada e contínua com
largura de 0 a 13mm ou maior, fenda
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escalonada e contínua, graduadas, com
comprimento de 0 a 13mm no mínimo, fenda
com ângulo de rotação de 0° a 180°, filtro
azul cobalto, UV (ultravioleta), IV
(infravermelho), red-free (livre de vermelho)
e âmbar ou de corte de radiação/calor,
movimento longitudinal de no mínimo 90mm,
movimento lateral maior ou igual a 100mm,
movimento vertical de no mínimo 30mm,
dimmer para ajuste da intensidade da luz fixo
na base onde se encontra o joystick de
controle do equipamento, iluminação
halógena de 6V e 20W.
Itens acima: ANDES COMERCIAL LTDA. – EPP. – CNPJ. 10.242.040/0001-01
Item Unid.

Qtd.

02

Unid.

01

03

Unid.

01

04

Unid.

01

Descrição do Objeto
Lensômetro computadorizado com sistema
de impressão termal. Design atual e arrojado
perfeito para apresentação no balcão.
Controle automático da distância interpupilar.
Display colorido de alta definição em LCD e
moderno software com funções inteligentes
para uma fácil utilização do operador. Possui
exclusivos programas para leitura em lentes
UV e lentes de contato. Não acompanha base
especial de suporte de lentes de contato.
Voltagem: Bivolt Dimensões: 37 x 24 x 17
cm Peso: 4,5 kg Dioptrias (esférico): -25 D
/+25 D Dioptrias (cilíndrico): -10 D /+10 D
Eixo: 0 a 180º Distância Interpupilar: 45 a
90mm Fixação da lente: 20 a 108 mm Prisma:
0 a + 15.
Tonômetro de aplanação compatível com os
principais modelos de lâmpadas de fenda.
Medição da pressão ocular com sistema de
regulam preciso. Faixa de medição: 0 a 10.64
KPa Margem de erro: ±70 Pa Dimensões: 31
x 11 x 15 cm.
Projetor de Optótipos Distância do projetor:
1,5m a 6,1m; número de gráficos: 30; tabela
de mudança de gráfico: 1 frame / 0.03
segundos; ampliação de projeção: 30 x (5m);
número de máscaras: aberto 1, linha
horizontal 5, linha vertical 8, isolação simples
21, r&g 1: máscara de mudança; 1 frame /
0.03 segundos; etapa do programa: máxima
de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de
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Marca

Valor
Unitário

New
Vision

R$ 6.340,00

China
Wenzhou

R$ 2.900,00

Xenônio

R$ 3.077,00
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inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de
linha horizontal de projeção; led de projeção:
50w / 12v; mecanismo de auto desligamento:
depois de 10 minutos; eletricidade: ac 110,
120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz (voltagem);
consumo de energia: 80va; dimensões
aproximadas 30cm x 23cm x 24cm.
Refrator de Greens Equipamento de teste de
refração subjetiva com as seguintes
características: Faixa de poder esférico:
16,75D a -19,00D, com leitura mínima de
0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares
0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D
estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico:
0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou
0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D
estiverem em uso); escala do eixo do
astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5°;
Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa
(sincronizado com o eixo do astigmatismo) e
China
05 Unid.
01
R$ 6.032,00
+/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em Wenzhou
passos de 1D; Ajuste Interpupilar: 48 a 80mm
com passos de 1mm (direito e esquerdo
sincronizados); Ajuste de descanso de testa:
16mm para trás e para frente; Convergência:
os eixos ópticos das lentes são alinhados com
uma distância de 400mm dos vértices das
córneas (2mm cada para direita e esquerda em
direção ao interior); Distância interpupilar
permitindo convergência de 57 a 80mm;
Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir
ópticas seladas para proteção contra poeira,
cílios, entre outros.
Itens acima: HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. – EPP.
CNPJ. 03.952.368/0001-48
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 26 de julho de 2019.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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