
 

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

Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 33/201 7-CISAMUSEP. 

 

 Aos 09 (nove) dias do mês de Novembro de 2017, às 09h, no auditório do 

CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão de abertura dos envelopes de Proposta 

Comercial e Documentação, referente ao Processo nº 33/2017 - CISAMUSEP, que tem por 

objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresas para aquisição de 

Material e Equipamentos Odontológicos 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. Abertos os 

trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de protocolo de recebimento das 

documentações, exigida pelo Edital das proponentes, representadas pelas empresas: 

CNPJ: 06.175.908/0001-12 – BIO LOGICA DISTRIBUIDORA – EIRELI - EPP, 

representada por MARCELO VINICIUS DE SOUZA NANTES, portador do CPF nº 

727.435.909-63 e CNPJ: 05.553.020/0001-03 – ORALTEC SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME, representada por Cesar Lopes Raymundo, portador 

do CPF nº 017.161.259-01. Ato contínuo, após verificação do número suficiente de 

participantes, deu-se a abertura dos Envelopes nº 01 contendo as propostas de preços, as 

quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e prepostos presentes. Procedendo-se a 

abertura do Envelope nº 02 com as documentações das proponentes, as quais foram 

conferidas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes das proponentes. É 

suspensa a sessão às 09h30min para análise dos catálogos de todos os itens. 

 

COMISSÃO: 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

Pregoeira 

 

 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 

Membro 

 

 

MARIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO PASQUINI 

Membro 
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