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Ata II de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 37/2017-CISAMUSEP. 

 

 Aos 17 (dezessete) dias do mês de Novembro de 2017, às 15h, no auditório do 

CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão para dar continuidade à análise de julgamento 

dos Documentos de Habilitação, referente ao Processo nº 37/2017 - CISAMUSEP, que tem 

por objeto a contratação de empresas para aquisição de equipamentos Hospitalares, tais 

como aparelho de endoscopia e colonoscopia e aparelho de videorinolaringoscopia, 

necessários para o funcionamento da nova sede do Centro de Especialidades do Paraná – 

CEP/CISAMUSEP, devidamente autorizado pelos ditames da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada em razão da análise dos catálogos dos 

equipamentos. Retomada a sessão a Pregoeira e Comissão decidiram quanto aos 

catálogos: Item 1 - O catálogo apresentado pela empresa LABOR-MED APARELHAGEM 

DE PRECISÃO LTDA foi analisado e atende o descrito do Edital; Item 2 – O catálogo 

apresentado pela empresa H. STRATTNER & CIA. LTDA foi analisado e atende o descrito 

do Edital. Desta forma segue a classificação: LABOR-MED APARELHAGEM DE 

PRECISÃO LTDA com o valor total de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais) 

e H. STRATTNER & CIA. LTDA com o valor total de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois 

mil reais). 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, todos os itens foram adjudicados. Fica consignado 

que as licitantes vencedoras entregarão a proposta reajustada no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis contados desta data. Todos os lances foram registrados conforme histórico em 

anexo. 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. 

 

COMISSÃO: 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

Pregoeira 

 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 

Membro 

 

MARIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO PASQUINI 

Membro 

 

PARTICIPANTES: 

 

CNPJ: 32.150.633/0004-15 – LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA, 

representada por BRUNO ZOTARELLI VITTURI, portador do CPF nº 003.804.259-20. 

 

 

CNPJ: 01.716.863/0001-22– PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

LTDA, representada por KEMEL DANILO TONIOL portador do CPF nº 015.843.029-84. 

 

 

CNPJ: 33.250.713/0002-43 – H. STRATTNER & CIA. LTDA representada por VANESSA 

CRISTINA CARRARO DO LAGO portador do CPF nº 017.423.219-50. 


