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Ata de Julgamento das Amostras da Licitação na Modalidade Pregão nº 41/2018-

CISAMUSEP. 

 

 Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2018, às 14h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, reuniram-se o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio para dar continuidade 

aos procedimentos referentes ao Processo nº 41/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a 

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

Odontológicos utilizados no 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 8.666/93. Cumpre recordar que a suspensão foi 

ocasionada pela concessão do prazo de 02 (dois) dias úteis para a empresa apresentar as 

contrarrazões da análise das amostras conforme item 22.8.2 do Edital. Iniciada a reunião, o 

Pregoeiro relatou o não recebimento de contrarrazão quanto às análises das amostras da 

empresa CNPJ: 06.175.908/0001-12 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI. Diante da 

desclassificação da empresa BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI para o item 21, e em vista 

da inexistência de outro participante, o item restou fracassado. Desta forma, segue a 

classificação: ODONTOSUL LTDA – EPP com o valor total de R$ 7.241,80 (sete mil duzentos e 

quarenta e um reais e oitenta centavos), BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP com o 

valor total de R$ 10.800,60 (dez mil e oitocentos reais e sessenta centavos) e DENTAL SHOW – 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME com o valor 

total de R$ 6.493,00 (seis mil quatrocentos e noventa e três reais). Todos os itens foram 

adjudicados com exceção dos itens 21 que restou fracassado e o item 39 que restou 

deserto. Fica consignado que os licitantes vencedores entregarão a proposta reajustada no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados desta data. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 

a presente Ata que vai assinada pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Sr. Pregoeiro declarou 

encerrados os trabalhos. Todos os lances foram registrados conforme histórico em anexo. 
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