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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 10 de Junho de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                 , reuniram-se o Pregoeiro e

sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Ato de Consórcio nº 100, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 32/2019, Licitação nº. 21/2019

- PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓRTESES OCULARES,

ENVOLVENDO LENTES E ARMAÇÕES com a finalidade de atender aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS,

conforme condições constantes no Anexo I - Termo de Referência.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  14/2019    (Sequência: 2)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

Ótica Imagem Sul Brasil Ltda. (958), Disposul Produtos Óticos Ltda. ME (959), ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  EPP (1815),

RAIOS DE SOL PRODUTOS OTICOS LTDA ME (2186), CREATIVE OPHTALMICA LTDA EPP (2187).

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda

a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

-

Na fase de análise da documentação da proponente declarada vencedora a mesma apresentou em conformidade com as

exigências editalícias, restando vencedora deste Pregão. Ao final da sessão, declarado o vencedor, a proponente

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  EPP manifestou a intenção de recorrer, quanto constatação das seguintes

inconsistências: O registro do empregado técnico ótico esta dado baixa na carteira na carteira desde 17 de março de 2015

e não está autenticado; O documento de RG e CPF do Técnico Ótico não está também autenticado; Pedimos que seja

feito diligência no atestado de capacidade técnica apresentado devido que o mesmo foi fornecido por empresa privada e

não tem reconhecimento de firma, outra coisa que o atestado não fala em fornecimento de óculos, só diz que a empresa

prestadora de serviço. Dessa forma pedimos que seja comprovado por meio de nota fiscal que a empresa forneceu óculos

nas condições que requer o edital; O balanço, embora apresente patrimônio líquido de 279.000,00 s empresa apresentou

prejuízos sucessivos na DRE demonstrativo de resultados do exercício, por exemplo, apresentou mais de 95.250,00. Então

questionamos se este balanço é válido.  ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata

dos autos na sede deste Consórcio. Cabe registar em ata que a Proponente declarada vencedora tinha em mãos toda a

documentação original do Técnico exigido no item 8.4 do edital retificado, inclusive CTPS do profissional, onde pode ser

contatado seu registro na página 10. (CTPS n. º 3312655) série 001-0 PR, salientamos que a mesma apenas titou cópia da

página errada do documento.
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 Cacilda Aparecida Santos

Sandra Fim

Maria Claracy Sartor

Regiane Lanzarin Horta

Marlusa Picinin Morais

Pato Branco,  10  de  Junho  de  2019

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - Pregoeira

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Antonio Domingos Tramontini - ................................................................. - Representante

Jocelei Bortot - ................................................................. - Representante

Geraldo Maximiano Bezerra Junior - ................................................................. - Representante

Luana Tullio Schicoski - ................................................................. - Representante

Rodrigo da Silva - ................................................................. - Representante


