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

Licitações e Contratos Administrativos

O

CtP^PSML

ATA DA SESSÃO DE LANCES

Pregão Presencial n“ PG/CAAPSML - 6/2018 
50 Administrativo Licitatório n“ PAL/CAAPSML - 2732/2017

PREÂMBULO___________ ____________________________
Ãquisição única de materiais cirúrgicos especiais (OPME) por NOTA DE EMPENHO

Proces

Objeto: ar
CíRACIELE GELIO__________________________ _________
THAIS ANDRESS A SANDRINI FIORATTE e LARISSA FERRARI

Pregoeiro(a): 

Equipe Apoio:
4/2017Portaria n".:

1° andar - Sala de Reuniões - Londrina/PRAvenida Duque de Caxias, 333 - 

22/01/2018 - doze horas e trinta minutos

Local da sessão:
Data e Hora 
sessão:

DA DISPUTA

Às 12:30. do dia d local constantes no preâmbulo

documentos relacic nados no Edital, para esta fase, e apos analise decidiu o q g •

Licitantes

DO CREDENCIAMENTO e DA ENTREGA DOS ENVELOPES-----------------------
taiciados os traba'hos o(a) Pregociro(a) sol,citou ao(s) presente(s) a entrega dos documentos relacionados 

idital, para esta fi se, e após análise decidiu o que se segue.

A empresa TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

no

encontra-se credenciada.
Enquadram./

L.C.
123/2006

Representa nte Legal 
Credennado

LARIAINE PO^IRIcT 

DOS SANTOS

Licitante(s)

TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA - CNP.T 05.638.301/0001-69 __________________

NÃO

O encerramento do credenciamento foi comunicado pelo(a) ^ ^ proponente que consta no Anexo

"Instituto do Cancêr de Londrina, situado na Rua Lucilla Ballalai n 212, Ba Ç
rFP 80013-520’ lê-se "Hospital do Coração de Londrina, situado na Rua Paes Eeme, 
Londrina/Paraná, CEP 86.010-610", nos termos do Anexo II, item 10.3 do ref Edita , on e cons a ser esse

Sr.'°:t'c"aTrrp?ncmrmt“^^^^^ conhecer das normas da insdtuiçâo hos,n.al^
^ itada no item 10.3, qual seja, o Hospital do Coraçao de Londrina, cumprindo assim, p

credenciada, apo
j
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e formalidade do Ane|xo III, item 4, inciso VII, alínea "a".

da empresa interessada e/ou credenciada 
requisitos de Habilitação estabelecidos

üocumentos”. Os envelopes n°s 01 e 02 foram apresentados em p^nresas
anto ao Tribunal de Contas do Estado do Parana quanto a impedimento de empresas 
tação! constatou-se que não há empresa impedida de licitar dentre aquelas que se

certame, abaixo nominadas, a Declaração de 
Edital e os Envelopes n° 01 - “Proposta 

conformidade ao Edital.

noA seguir, foi recebida 
que atende plenamenite os 
Comercial” e n° 2 - ‘ 
Realizada consulta j 
jarticiparem em lic' 
apresentaram.

no

Impedida de participar 
de licitação?Licitante(s)

NAOTECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ---------------
A Pregoeira esclareceu a presente as regras para a realização do certame. Ato continuo, foi aberto

instrumento convoci tório_____________________________________

DA SESSÃO DE LANCES

Pregão Presencial PG/CAAPSML - 006/2018 que iniciou-se as

A empresa 
quanto à não apres 
resposta, informou 
Edital, em razão da

A Pregoeira tentou

nhlOmin.

TFrMi^DTC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi questionada pela Pregoeira 
StSiste do Lote 02, vez que apresentou cotação para formação de preço. Em 

deixou de^presentar proposta pois não conseguiría atender ao preço estipulado n
que
variação de tamanhos e modelos.

a redução do valor proposto pela empresa, porém não obteve exito.

Pregoeira abriu prazo para manifestação da licitante, tanto em 
acerca dessa fase. Não houve manifestação.Encerrada a fase (|le lances às 13hl5min, a

as, quanto a quaisquer esclarecimentosrelação às diligênc
nreco final do(s) item(ns) definido(s) no Edital foram devidamente registrados no 
LANCES DOS FORNECEDORES, anexo desta Ata, como se nela estivessem transcrito_O preço inicial e o 

RELATÓRIO DE

SESSÃO DE LANCES E DA ABERTURA DO ENVELOPE DE HABlLITAÇAO____
En.e,rad.as.ssã|Ilancesàs,3hl5n.m, e '-''eaido o com a — f

procedeu a abertu 'a do envelope contendo os documentos de HABlLITAÇAO, 
que segue:_____________________________________ _______________

DO FIM DA

Situação habilitatóriaLicitante(s)
HABILITADOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDATECMEDIC CO

DA DECISÃO FINAL DO(A) PREGOEIRO(A)
TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 

Lote 002, o mesmo encontra-se deserto.Encerrada a fase de Habilitação às 13h50min, a empresa 
MEDICOS LTDi'i. encontra-se Habilitada para o Lote 001. Quanto ao

de amostra apontada pela servidora Carla R. Vardanega, a
10 solicitação de apresentação 
declarar vencedora a empresa habilitada e adjudicar o objeto a mesma.

Em virtude da n 
Pregoeira decidir

O Lote deserto encontra-se relacionado nos anexos. i/~N

/ J
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Z
DO MOIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO e DO ENCERRAMENTO_________

A Pregoeira abriu a palavra a representante presente para que manifestasse, fundamentadamente, a intenção de 
interposição de recurso contra a decisão, às 13h54min. A representante nada opos.
Nada mais a tratar, d(!U-se por encerrada a reunião às HhOOmin, lavrando-se a presente ata, que sera lida

:ots:tre;itatLt"
Subitens; Classificaç ío por Lote; e. Classificação por Fornecedor.

PE DE APOIO4 SSINATURA DO(A) PREGOEIRO(A) E Eí^l
/

i
Cyii ipjChn^ciíQ i

GRA€IELEGELlCp
Pregoeiro
062.491.699-54

FlORATTETHAIS ANDR|S^'A SANDRINI 
Membro 
057.958.399-65

-JUvxa^w^pAJu^MX^
RILARISSA FERR4

Membro
069.037.529-86

ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

1
// />tuCAX.

TECMEDIC COMERCIO'^DE PRODUTOS 
MEDICOS yJDfi 
05.638.301/0001-69 
RUA BRASILIO 
BAIRRO- SAO ERAZ CIDADE/UF; Curitiba/PR 
LARIAINE PORfdRIO DOS SANTOS 
954.881.119-72

CUMAN, 566 - CEP; 82315010 -


