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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 27/2018-CISAMUSEP. 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2018 às 09h, na sala de Licitações do 

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

a presente sessão de abertura do envelope de Proposta Comercial e Documentação, referente ao 

Processo nº 26/2018 - CISAMUSEP, que tem como objeto a seleção das melhores propostas para a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva com fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso necessário, no aparelho de 

diagnóstico por imagem (Raio-x) do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense – 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. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de protocolo de 

recebimento da documentação, exigida pelo Edital, do proponente, representado pelas empresas: 

CNPJ N° 11.974.605/0001-08 – ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA – COMÉRCIO LTDA, representada 

por ANDRÉ LUIZ DE OLIVERIA, portador do CPF de nº 026.602.959-05. Ato contínuo, após 

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

proposta de preço, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e preposto presente. Examinada a 

proposta de preço e de acordo com o Edital seguiu-se a seguinte Classificação ANDRÉ LUIZ DE 

OLIVEIRA – COMÉRCIO LTDA com o valor total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 

Procedendo-se a abertura do Envelope nº 02 com a documentação do proponente, a qual a 

Comissão verificou que a empresa ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA – COMÉRCIO LTDA apresentou 

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal com restrição. Em razão da empresa ser 

Microempresa fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis conforme art. 43 § 1º da Lei 

Complementar 123/2006 para a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND – TRIBUTOS 

MUNICIPAIS) conforme item 13.2.5 do Edital. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, 

fica suspensa a sessão para apresentação de nova Certidão no prazo acima estabelecido. 
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