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Ata de Julgamento das Amostras da Licitação na Modalidade Pregão nº 06/2018-
CISAMUSEP. 

 
 Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2018, às 08h30min, na sala de Licitações do 
CISAMUSEP, reuniram-se a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio para dar continuidade 
aos procedimentos referentes ao Processo nº 06/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a 
seleção das melhores propostas para a contratação de empresas para aquisição de Materiais 
Hospitalares e Filmes Radiológicos utilizados no Centro de Especialidades do Paraná - 
CEP/CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 123/2006 com redação 
determinada pela Lei Complementar nº 147/2014, devidamente autorizado pelos ditames da Lei 
Federal nº 8.666/93. Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada pela concessão do prazo 
de 02 (dois) dias úteis para as empresas apresentarem as contrarrazões da análise das 
amostras conforme item 22.8.2 do Edital. Iniciada a reunião, a Pregoeira relatou o recebimento 
da análise do laudo de reprovação da amostra realizada pelo fabricante da marca MISSNER, 
questionando a metodologia de análise e a destinação do produto. Conforme as considerações 
do setor técnico responsável pela análise das amostras e parecer jurídico nº 057/2018-GER, o 
item 35 será revogado. Diante disso, a Comissão decidiu por CLASSIFICAR a empresa ENIFAR 
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA habilitada em 3º lugar para os itens 15 e 24. A referida empresa solicitou através de e-mail 
encaminhado no dia 27/04/2018, conforme anexo, sua desclassificação para os respectivos 
itens. Desta forma segue a classificação: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA – EPP com o valor total de R$ 10.687,73 (dez mil seiscentos e oitenta e 
sete reais e setenta e três centavos), G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA – ME R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais), HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE ARTIGOS 
HOSPITALARES – EIRELI – EPP com o valor total de R$ 6.635,40 (seis mil seiscentos e trinta e 
cinco reais e quarenta centavos), ENIFAR COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA com o valor total de R$ 17.008,35 (dezessete 
mil e oito reais e trinta e cinco centavos), IBF – INDUSTRIA BRASILERIA DE FILMES S/A com 
o valor total de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), EFETIVE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALRES LTDA com o valor total de R$ 29.610,80 (vinte e nove mil seiscentos e 
dez reais e oitenta centavos), DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME com o valor total de 
R$ 27.550,00 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta reais), JOHNNY FELIPE CONTESINI DE 
OLIVEIRA EPP com o valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), J. R. COMERCIO DE 
FIOS LTDA – ME com o valor total de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais). Todos os 
itens foram adjudicados, com exceção dos itens 06, 15, 24, 39, 40, 50, 51 e 52 que restaram 
fracassados, item 35 que foi revogado e item 47 que restou deserto. Fica consignado que os 
licitantes vencedores entregarão a proposta reajustada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
contados desta data. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada 
pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. 
Todos os lances foram registrados conforme histórico em anexo. 
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