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Ata II de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 01/2019-CISAMUSEP. 
 
 Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2019, às 09h, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão foi instalada a 

presente sessão para dar continuidade à análise de julgamento dos Documentos de 

Habilitação, referente ao Processo nº 01/2019 – 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. Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada em razão da 

análise dos catálogos dos equipamentos. Retomada a sessão, a Pregoeira e Comissão 

decidiram: Item 1 – O catálogo apresentado pela empresa MAGNA MÉDICA LTDA - EPP 

foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 3 – O catálogo apresentado pela empresa 

AXIS TECNOLOGIA MÉDICA LTDA - ME foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 4 - 

O catálogo apresentado pela empresa MAGNA MÉDICA LTDA - EPP foi analisado e não 

atende o descrito do Edital, pois o equipamento não possui optótipos de teste de torção e 

cilindro cruzado conforme solicitado no descritivo do item, restando desclassificada a 

empresa MAGNA MÉDICA LTDA – EPP para este item. A empresa classificada em 

segundo lugar, AXIS TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME, para o item 4 cotou a mesma 

marca/modelo, restando assim desclassificada para este item. Item 5 - O catálogo 

apresentado pela empresa MAGNA MÉDICA LTDA - EPP foi analisado e atende o descrito 

do Edital. Desta forma segue a classificação: MAGNA MÉDICA LTDA – EPP com o valor 

total de R$ 74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais) e AXIS TECNOLOGIA MÉDICA 

LTDA – ME com o valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Foi encerrada a 

fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão. Todos os itens foram adjudicados, 

com exceção dos itens 2 e 4 que restaram fracassados. 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. Fica consignado que o licitante vencedor 

entregará a proposta reajustada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados desta 

data. Todos os lances foram registrados conforme histórico em anexo.  
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