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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e Julgamento 
da Licitação na Modalidade Pregão nº 18/2015-CISAMUSEP. 
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2015, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão foi instalada a presente sessão de 

abertura dos envelopes de proposta comercial e documentação, referente ao Processo nº 18/2015 - 

CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresas 

para o fornecimento de Equipamentos Oftalmológicos para o CISAMUSEP, devidamente autorizado 

pelos ditames da LF nº 8.666/93. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de 

protocolo de recebimento da documentação, exigida pelo edital, dos proponentes, representados 

pelas empresas: CNPJ: 97.533.241/0001-38, M. H. M. DO COUTO – COMERCIAL - ME, 

representada por RAFAEL ALVES DOS SANTOS, portador do CPF nº 037.916.869-33. Ato 

contínuo, após verificação do número suficiente de participantes, deu-se a abertura dos Envelopes nº 

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

Após a análise da documentação técnica constante no Envelope nº 01 a Pregoeira decidiu pela 

suspenção dos trabalhos para análise dos Manuais Técnicos e Catálogos dos equipamentos 

apresentados, conforme exigência do Edital para análise das especificações técnicas pela Comissão 

de Licitação. Fica consignado que a continuação dos trabalhos, se dará no dia 24 de junho de 2015, 

às 9h30m, na sala de Licitações do CISAMUSEP. A empresa presente, com a assinatura da Ata dá-

se por intimada da próxima sessão. O envelope 02 (Habilitação) da empresa licitante permanecerá 

lacrado, aguardando a sessão pública para sua abertura. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 

encerrada às 09h30min. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.  
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