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CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

04 de fevereiro de 2021

 

Ata de segunda sessão do Pregão nº 280/2020. Às 14h do dia quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se, na sala de reuniões desta
Autarquia, a Pregoeira e sua equipe de apoio, a fim de comunicar o resultado da análise das amostras e conceder a oportunidade dos licitantes manifestarem sua
intenção de interpor recurso. Estava presente a representante da licitante GRUPO EMPÓRIO, nenhum outro licitante compareceu. A Pregoeira iniciou os trabalhos e
informou à presentes o resultado da análise da amostra realizada pela Diretoria de Assistência à Saúde. 

A Pregoeira recebeu por e-mail um comunicado da licitante ENDOCIRÚRGICA que a representante da empresa foi diagnos�cada na data de hoje com COVID-19,
mo�vo pelo qual não iria comparecer e jus�ficou.

A Pregoeira recebeu o recurso interposto pela licitante SUTUTECH, referente ao Lote 08, ficando os demais licitantes desde logo in�mados para apresentar
contrarrazões no prazo estabelecido em Edital.

Considerando que os Lotes 13 e 18 foram reprovados na análise das amostras (5039351 e 5030835), fica convocado o 2º classificado do Lote 13, SUTUTECH, para
apresentar amostra e/ou ficha técnica, no prazo de 05 dias úteis, conforme Edital 16.4 do Termo de Referência.

Quanto ao Lote 18, não havendo recurso, declaro FRACASSADO.

Nos termos do item 14.1 do Edital, declaro vencedores e ADJUDICADOS os lotes:

ENDOCIRÚRGICA: Lotes 10, 11, 12 e 16;

PROSURG: Lote 19;

GRUPO EMPÓRIO: Lote 09;

SUTUTECH: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14, 15, 17, 20, 21.

Foi entregue à representante do GRUPO EMPÓRIO a amostra do lote 09.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por Rafaella Mar�ns Fernandes, Pregoeiro(a), em 04/02/2021, às 15:12, 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 5088910 e o código CRC D85117B7.
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Referência: Processo nº 43.009424/2020-95 SEI nº 5088910


