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COMUNICADO AOS LICITANTES/INTERESSADOS

PREGÃO PRESENCIAL PG/CAAPSML- 285/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML- 884/2018

 

Considerando o Pregão Presencial PG/CAAPSML - 285/2018, cujo objeto é o registro de Preços para eventual
aquisição de materiais cirúrgicos especiais (OPME) para uso em procedimentos dos beneficiários do Plano de
Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de
Londrina (CAAPSML), realizado em 28 de janeiro de 2019 na Sala de Reuniões da Caapsml, comunicamos que
será reaberto para a realização da fase de Habilitação dos lotes  1, 24 e 30 que restaram fracassados por
Inabilitação da totalidade dos proponentes participantes da fase de Habilitação, conforme registrado em Ata
(1717457), com base no dispositivo legal previsto no art. 48, §3 da Lei Federal 8.666/1993¹ e autorização da
Superintendência da CAAPSML (1717568).

Deverão os licitantes encaminharem os documentos faltantes listado no Anexo deste Comunicado até às 18h00 de
07 de janeiro de 2019 no endereço Av. Duque de Caxias, 333, Jardim Igapó, CEP-86015-000; Londrina – PR,
setor de Licitações e Contratos, aos cuidados da Pregoeira, obedecendo as instruções a seguir:

Envio por Correios ou entrega pessoal em envelope fechado (e indevassável) contendo a documentação de
habilitação exigida no Anexo deste Comunicado até a data e horário previsto acima, devendo trazer em sua
parte externa os seguintes dizeres:

                                   ENVELOPE HABILITAÇÃO - COMPLEMENTO

                                   RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE

                                   PREGÃO Nº PG/CAAPSML –285/2018.

                                   OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital.

A condução deste certame seguirá as determinações e prerrogativas dispostas no Edital de Convocação (1647054 /
1647057) para esta sessão.

A abertura dos envelopes ocorrerá às 12h30 de 8 de fevereiro de 2019, na CAAPSML, no endereço Av. Duque
de Caxias, 333, Jardim Igapó, CEP-86015-000, Londrina – PR, setor de Licitações e Contratos, sendo a sessão
aberta ao público, em especial aos licitantes citados no Anexo deste.

Este comunicado e seu Anexo estará disponível no endereço
eletrônico http://caapsml.londrina.pr.gov.br/index.php/em-andamento/pregao-presencial-n-pg-caapsml-285-
2018.html, no Quadro de Avisos da CAAPSML e será comunicado eletronicamente por e-mail aos participantes
dos Lotes em questão.

Londrina, 29 de janeiro de 2019.

http://caapsml.londrina.pr.gov.br/index.php/em-andamento/pregao-presencial-n-pg-caapsml-285-2018.html
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Graciele Gélio
PREGOEIRA

 

 

1§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de
convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

 

Documento assinado eletronicamente por Graciele Gelio, Técnico(a) de Gestão Pública, em
29/01/2019, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2
de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1717727
e o código CRC CB2D6C07.

 
Referência: Processo nº 43.005833/2018-06 SEI nº 1717727

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A73

