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n CAIXA DE ASSITÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

cMpsml Licitações e Contratos Administrativos

ATA DA SESSÃO DE LANCES

Pregão Presencial n“ PG/CAAPSML - 108/2017 
Processo Administrativo Licitatório n“ PAL/CAAPSML - 2179/2017

PREÂMBULO

Aquisição única de materiais cirúrgicos especiais (OPME) por NOTA DE EMPENHO 
parObjeto:

THAIS ANDRESSA SANDRINIFIORATTEPregoeiro(a):

LARISSA FERRARI, GUSTAVO DE OLIVEIRA MAIEREquipe Apoio:

54/2017Portaria n“.:

Avenida Duque de Caxias, 635 -2° andar - Auditório - Londrina/PRLocal da sessão:
Data e Hora 
sessão: 26/09/2017 - doze horas e trinta minutos

DA DISPUTA
Às 12:30, do dia e local constantes no preâmbulo desta Ata, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e a respectiva 
Equipe de Apoio, designados(as) pelo ato de nomeação, porém, tendo sido alterado(a) a designação de 
Membro, sendo substituida a Servidora Graciele Gélio pela Servidora Larissa Ferrari, para a Sessão Pública do 
Pregão em epígrafe, para proceder o credenciamento.
Iniciados os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) solicitou ao(s) presente(s) a entrega dos doeumentos relacionados no 
Edital, para esta fase, e após análise decidiu o que se segue:______

Licitantes
JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

DO CREDENCIAMENTO e DA ENTREGA DOS ENVELOPES
Iniciados os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) solicitou ao(s) presente(s) a entrega dos documentos relacionados no 
Edital, para esta fase, e após análise decidiu o que se segue:__________________ ___________ ___________

JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS LTDA

GEISE JANIELE 
CORDEIRO

NÃO

O encerramento do credenciamento foi comunicado pelo(a) Pregoeiro(a) às 13:00 hs. A seguir, foi recebida das 
empresas interessadas e/ou credenciadas no certame, abaixo nominadas, a Declaração de que atende 
plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes n° 01 - “Proposta Comercial” e 
n° 2 — “Documentos”. Os envelopes n°s 01 e 02 foram apresentados em conformidade ao Edital. Realizada 
consulta junto ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto a 
impedimento de empresas participarem em licitação, constatou-se que não há empresa impedida de licitar 
dentre aquelas que se apresentaram.

JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA NÃO
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0(A) Pregoeiro(a) esclareceu aos presentes as regras para a realização do certame. Ato continuo, foi(ram) 
aberto(s) o(s) envelope(s) da(s) proposta(s) comercial(is) apresentada(s), às 13:05 hs, com a colaboração da 
Equipe de Apoio, iniciou a análise da(s) proposta(s) de preço(s) apresentada(s), procedendo à análise para 
averiguar o atendimento às regras estipuladas no instrumento convocatório.

DA SESSÃO DE LANCES

Com base nos valores apresentados pelos licitantes com propostas classificadas, descritas nos anexos da 
presente, o(a) pregoeiro(a) deu início a sessão de disputa dos lotes constantes do Anexo I do Edital de 
Licitação Pregão Presencial n° PG/CAAPSML - 108/2017 que iniciou-se as 13:10 horas.

Considerando haver apenas uma proponente para este certame, a pregoeira realizou negociação com a 
representante da empresa JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, ao 
qual estabeleceu-se a redução do total do Lote de R$ 1.640,00 propostos inicialmente para R$ 1.600,00.

O preço inicial e o preço final do(s) item(ns) definido(s) no Edital foram devidamente registrados no 
RELATÓRIO DE LANCES DOS FORNECEDORES, anexo desta Ata, como se nela estivessem transcritos.

DO FIM DA SESSÃO DE LANCES E DA ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

Encerrada a sessão de lances às 13:15 hs, e conhecido(s) o(s) licitante(s) com a proposta de menor preço, o(a) 
pregoeiro(a) procedeu a abertura do(s) envelope(s) contendo os documentos de HABILITAÇÃO, às 13:18 hs, 
constatando o que segue:_______________

Situação habilitatóriaLicitante(s)

JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA

IIABILITADO(S)

DA DECISÃO FINAL DO(A) PREGOEIRO(A)

Às 13h35min, encerrou-se a fase de habilitação, sendo que a empresa JUSIMED IMPORTAÇÃO E 
COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA encontra-se Habilitada para os Lote 01, uma vez que 
atendeu a todos os requistos editalícios.

Diante do exposto, a Pregoeira decidiu aguardar o laudo referente a(s) amostra(s) do(s) produto(s) para 
declarar o(s) vencedor(es) do certame no(s) lote(s) listado(s) no edital para a(s) empresa(s) abaixo listada(s) 
que fica(m) convocada(s) a contar desta data, prazo de 5 (cinco) dias úteis, para apresentar amostras 
CAAPSML nos termos do item 13 do referido Edital. ______________

na

DO MOMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO e DO ENCERRAMENTO

0(A) Pregoeiro(a) abriu a palavra ao(s) representante(s) presente(s) para que manifestasse(m), 
fundamentadamente, a intenção de interposição de recurso contra a decisão, às 13h38min. 0(s) 
representante(s) nada opuseram.

Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 13h40min, lavrando-se a presente ata, que será lida e 
assinada por todos. É parte integrante desta Ata, como se nela estivesse transcrita, devendo ser vistadas por 
todos, os seguintes anexos: Relatório de Lances dos Fornecedores; Mapa da Licitação; e, Classificação por 
Fornecedor. ____________
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ASSEVATURA DO(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

í/ .O/

THAIS ANDREIA SANDRINI FliDRATTE 
Pregoeira ^ '
057.958.399-65

LARISSA FERRARI
Membro
069.037.529-86

"•N

r"'
/

-GÍUSyAVO DE OLIVEIRA MAIER
Meiybro
06(7481.909-99

/

ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

riluÂ
JUSIMBfí/n^PORTAG;
PRODIJTOS MÉDIGDS LTDA 
00.072.255/0001-60
AV. PARANÁ, 996 SOBRE LOJA - CEP: 
80035130 - BAIRRO: CABRAL CIDADE/UF: 
Curitiba/PR
GEISE JANIELE CORDEIRO 
470.260.309-49

AO E COMERCIO DE


