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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 10/2017-CISAMUSEP. 

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2017, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão e do Advogado do CISAMUSEP, foi 

instalada a presente sessão de abertura dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação, 

referente ao Processo nº 10/2017 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores 

propostas para a contratação de empresas objetivando a compra dos materiais hospitalares utilizados 

no 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 8.666/1993. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de protocolo de 

recebimento da documentação exigida pelo Edital dos proponentes representados pelas empresas, 
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LTDA - EPP, representada por LAUDEMIR BRAVO portador de CPF nº 530.676.229-87, CNPJ: 

21.507.897/0001-14 NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI – ME, 

representada por FABIANO RUIZ ROSSI, portador de CPF nº 008.842.409-08, CNPJ: 

03.860.740/0001-96 LARISMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA, representada por NELSON MARIANO JUNIOR, portador do CPF nº 

054.230.419-88. A empresa CNPJ: 81.195.802/0001-04 BIOCIENTIFICA LTDA - EPP, sem 

representante não apresentou cópia do contrato social no ato do credenciamento conforme item 

7.1.2 do Edital não sendo credenciada. A empresa CNPJ: 25.528.763/0001-30 ENIFAR COMÉRCIO 

ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, apresentou 

as declarações assinadas por apenas um dos sócios e o contrato social da empresa prevê que a 

administração da sociedade será dos sócios em conjunto, não sendo credenciada. Ato contínuo, após 

verificação do número suficiente de participantes, deu-se a abertura dos Envelopes nº 01 contendo a 

proposta de preço e qualificação técnica, as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e 

prepostos presentes. A empresa PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 

LTDA - EPP arguiu que a descrição do item 10 foi descrito erroneamente, “largura 1,60m”, após 

consulta realizada no setor do almoxarifado verificou que esta medida é referente a medida do rolo de 

tecido para fabricação do produto, desta forma a Comissão decidiu por desconsiderar a descrição 

“largura 1,60m”. A empresa LARISMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA não apresentou autorização de funcionamento expedida pela ANVISA para 

comercialização de medicamentos e foi desclassificada do item 26 conforme itens 12.3.2 e 12.8 do 

Edital. A empresa NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI – ME solicitou 

que desconsiderasse a proposta apresentada referente ao item 40. Examinadas as propostas de 

preços e de acordo com o Edital seguiu-se a seguinte Classificação: NASCIMENTO COMÉRCIO DE 

ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI – ME, com o valor total de R$ 11.378,00 (onze mil trezentos e 

setenta e oito reais), LARISMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA com o valor total de R$ 12.148,30 (doze mil cento e quarenta e oito reais e 

trinta centavos) e PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – EPP 

com o valor total de R$ 8.648,30 (oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).  

Procedeu-se a abertura do Envelope nº 02 com a documentação das proponentes, as quais foram 

conferidas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes das proponentes. Examinada a 

documentação, a Comissão julgou habilitadas as empresas: PROMISSE COMERCIO DE 

MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – EPP, LARISMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA e NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS 

HOSPITALARES EIRELI – ME,. Foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à 

sessão. A empresa LARISMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA declara neste ato ter ciência de que deverá entregar até o 3º dia útil 

subsequente ao da realização do presente Pregão Presencial, 02 (duas) amostras do item 7 para 

avaliação e aprovação de desempenho e verificação do atendimento às especificações e condições 

constantes no Edital nº 10/2017. Foram adjudicados todos os itens com exceção dos itens 04, 

05, 06, 08, 15, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 36 e 41 que restaram desertos, o item 40 que restou fracassado 



 

2 

 

e o item 07 será avaliada a amostra. Fica consignado que os licitantes vencedores entregarão a 

proposta reajustada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados desta data. Foi encerrada a 

fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão Considerando que não houve manifestação de 

intenção de recorrer pelos licitantes presentes, as referidas empresas renunciam neste ato ao prazo 

recursal, para fins de produção de todos os efeitos legais. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes. A Sra. 

Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. Todos os lances foram registrados conforme histórico 

em anexo. 
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