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Ata II de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 39/2017-CISAMUSEP. 

 

 Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Novembro de 2017, às 13h30min, no 

auditório do CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão para dar continuidade à análise 

de julgamento dos Documentos de Habilitação, referente ao Processo nº 39/2017 - 

CISAMUSEP, que tem por objeto a contratação de empresas para aquisição de aparelhos e 

equipamentos hospitalares e oftalmológicos necessários para o funcionamento da nova 

sede do Centro de Especialidades do Paraná – CEP/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. 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 ALGE T ELETRONICA E 

TECNOLOGIA APLICADA LTDA - EPP foi analisado e atende o descrito do Edital; Item 2 – 

O catálogo apresentado pela empresa MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS 

MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP foi analisado e atende o descrito do Edital; Item 3 – 

O catálogo apresentado pela empresa ALGE T ELETRONICA E TECNOLOGIA APLICADA 

LTDA - EPP foi analisado e atende o descrito do Edital; Item 4 – O catálogo apresentado 

pela empresa TEB – TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA foi analisado e 

atende o descrito do Edital; Item 7 – O catálogo apresentado pela empresa ALGE T 

ELETRONICA E TECNOLOGIA APLICADA LTDA - EPP foi analisado e atende o descrito 

do Edital; Item 8 – O catálogo apresentado pela empresa TEB – TECNOLOGIA 

ELETRONICA BRASILEIRA LTDA foi analisado e atende o descrito do Edital. Desta forma 

segue a classificação: ALGE T ELETRONICA E TECNOLOGIA APLICADA LTDA - EPP 

com o valor total de R$ 82.480,00 (oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais), MAGNA 

MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP com o valor 

total de R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil seiscentos e oitenta reais) e TEB – 

TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA com o valor total de R$ 51.250,00 

(cinquenta e um mil duzentos e cinquenta reais). Foi encerrada a fase de habilitação e dado 

prosseguimento à sessão. Todos os itens foram adjudicados com exceção dos itens 5 e 

6 que restaram desertos. 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. 
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