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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 

Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 45/2018-CISAMUSEP. 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2018 às 09h, na sala de 
Licitações do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão e Advogado foi 
instalada a presente sessão de abertura do envelope de Proposta Comercial e 
Documentação, referente ao Processo nº 45/2018 - CISAMUSEP, que tem como objeto a 
seleção das melhores propostas para a contratação de empresas para o fornecimento de 
Equipamentos Oftalmológicos ao CISAMUSEP, 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, dos proponentes, 
representado pelas empresas CNPJ Nº 56.994.502/0025-07 – NOVARTIS BIOCIÊNCIAS 
S.A., representada por ALEXANDRE MILLO SALOTI, portador do CPF/MF nº 
109.040.418-24 e CNPJ Nº 58.652.728/0007-73 – JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA, 
representada por JOSÉ CARLOS GERALDI JUNIOR, portador do CPF/MF nº 
017.869.399-59. Ato contínuo, após verificação do número suficiente de participantes, deu-
se a abertura do Envelope nº 01 contendo as propostas de preços, as quais foram 
conferidas e rubricadas pela Comissão e prepostos presentes. O Pregoeiro indagou o 
representante da empresa JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA sobre a proposta de preço 
apresentada, pois o descritivo dos itens esta divergente do descrito do Edital, e quanto ao 
equipamento Facoemulsificador, foi ofertado preço para o equipamentos e também na 
proposta consta separado do item relação de preço para os insumos deste equipamento, em 
reposta o representante legal relatou que se vencedor os equipamentos serão entregues 
conforme o descritivo do Edital e quanto aos insumos do equipamento Facoemulsificador 
estes fazem parte do item porém no preço proposto não esta incluso os insumos. Desta 
forma, o representante legal da empresa JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA solicitou a 
desclassificação para o item 2 Facoemulsificador. A empresa NOVARTIS BIOCIÊNCIAS 
S.A. apresentou duas propostas de preços dentro do Envelope nº 01, no que o Pregoeiro e 
a Comissão decidiram por desclassificar a empresa devido a tal ato por ferir o principio da 
isonomia entre os concorrentes. Após a etapa de lances, procedeu-se a abertura do 
Envelope nº 02 com a documentação da proponente melhor classificada para os itens 1 e 3 : JJSV 
PRODUTOS ÓTICOS LTDA, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e pelos 
representantes das proponentes. Os itens 2 e 4 restaram fracassados. É suspensa a 
sessão às 10h05min para análise dos catálogos dos equipamentos. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
licitantes presentes. 
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