
 

 

 

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 879854/2018.  

 

Objetivo: Objetivo: Analisar as propostas recebidas referente à Aquisição de Equipamento e Material 

Permanente visando fortalecimento do Sistema Único de Saúde constante na CPP 004/2019 

 

 

ITEM 

01 

NOME DO ITEM 

LOUSA INTERATIVA 

QUANTIDADE 

02 

 

 

Dentre as propostas recebidas temos:  

 
RIBRA: Ofertou Lousa interativa, com características mínimas: sensível ao toque que permite que o usuário 

controle computador tocando diretamente na superfície da tela, cor branca fosca, otimizada para escrita e 

projeção; em linha de produção pelo fabricante; permite conexão a computador e suporte os sistemas 

operacionais Windows e Linux; Dimensão mínima de 77 polegadas, possui apagador e mouse; possuir interface 

USB. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: QUINYX/QWO-7802W. 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 004/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa DIGISONIC, sendo 

assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

R3 COMÉRCIO E CONSULTORIA: Ofertou Lousa Digital – QUADRILINE QL-700, MOVPLAN QL-700. Garantia 

12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 004/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

MULTIWORKS: Ofertou Lousa Interativa para apresentação de conteúdo com apelo interativo, ou seja, sensível 

ao toque que permita que o usuário controle o computador tocando diretamente na superfície da tela, cor branca 

fosca, otimizada para escrita e projeção; que esteja em linha de produção pelo fabricante; que permita conexão a 

computador e suporte os sistemas operacionais windows e linux; dimensão mínima de 77 polegadas, possuir 

apagador e mouse; possuir interface usb; garantia: mínima de 12 meses.OBS. NÃO TEM SUPORTE AO SISTEMA 

LINUX. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 004/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por 



 

 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

DIGSONIC: Ofertou Lousa Digital de 78” CCV Alumínio Multitouch. A nova linha digiSonic  CCV utiliza 

sensores de alta precisão Touch Screen tipo multitoque, permitindo a utilização de mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo. Superfície de alumínio anti-reflexo.Garantia 12 meses. 

  

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 004/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, 

consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o 

mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível 

com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo 

assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

 

CONCLUSÃO: 

 

Equipamento: LOUSA INTERATIVA  

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa 

que apresentou proposta mais harmonizável foi a DIGSONIC. 

 

 
Anápolis, 17 de Junho de 2019. 
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