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Ao(s) 5 de Abril de 2017, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2253/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  14/2017, Licitação nº 13/2017 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição de material/equipamento permanente para as Unidades Básicas de Saúde do município, relativa a emenda parlamentar a quese refere a proposta 10433.103000/1160-03 do Ministério da Saúde.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: As Empresas apresentaram as propostas e em seguida as propostas foram analisadas. A Empresa RD apresentou oprazo de validade de 60 dias. A Empresa MF não informou a validade da proposta. A Empresa Qualymed apresentouo prazo de 60 dias. A Empresa Dentemed deixou de apresentar a validade da proposta, mas declara que sua propostatem validade por 90 dias,  Em seguida as referidas empresas foram desclassifcadas, houve um descontentamentodas empresas desclassificadas, e todas informaram o interesses em recorrer da decisão. A Empresa Qualymedmostrou interesse em ofertar a proposta de 90 dias, rasurando assim a proposta o que foi indeferido. Em seguida foiaberto o prazo de 03 dias para as referidas Empresas recorrem, suspendendo assim o certame até a decisão dosrecursos.     Em tempo a Empresa Climar Eletro Refrigeração solicitou a desclassificação da Empresa José Antoniode Souza Peças, alegando que o mesmo não pode vender ar condicionado mas sim só comercializar as peças.
 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Silvia Regina Gomes do AmaralSimone Kaiser de SouzaMaria Sonara AmâncioMaria Sirlene EspíndolaPaulina Aparecida Farias de Souza
Otacílio Costa,  5  de  Abril  de  2017 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Sandro Fabio Girardi - ................................................................. - RepresentanteLuiz Carlos dos Santos - ................................................................. - Representante- ................................................................. - RepresentanteMarcio Freitas de Almeida - ................................................................. - Representante
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  13/2017 - PR 14/201714/201713/01/2017Folha:  2/2 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Renato Cardoso - ................................................................. - RepresentanteAlexsander Braz da Rosa - ................................................................. - RepresentanteAdemir Laurindo - ................................................................. - RepresentanteAline Terezinha Machado - ................................................................. - RepresentanteHelton Bilk - ................................................................. - RepresentanteGuilherme Mori da Silva - ................................................................. - RepresentanteBruno Cechetto Araujo - ................................................................. - RepresentanteEduards Reynolds Souza - ................................................................. - RepresentanteRaphael Deucher Pires - ................................................................. - RepresentanteRodrigo Alves de Campos - ................................................................. - RepresentanteSergio Clemente de Moraes Junior - ................................................................. - RepresentanteRonaldo Itamar Moura Martin - ................................................................. - RepresentanteJoao Marcos Thill Buzzi - ................................................................. - RepresentanteLeonir de Oliveira Jombra - ................................................................. - RepresentanteIsmael Filippi Agazzi - ................................................................. - RepresentanteAlan Salton dos Santos - ................................................................. - RepresentanteDhionathan Rodrigues de Souza - ................................................................. - Representante


