
ATA DE SESSÃO PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2017 
 
EDITAL Nº 158/2017 
 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mochilas personalizadas para os Agentes 
Comunitários de Saúde, conforme consta no anexo I, parte integrante do edital. 
 
DATA DA SESSÃO: 13/12/2017  

HORÁRIO: 14:00 

Às quatorze horas do dia treze de dezembro de 2017, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. 13 de maio, 906, Centro, em Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, 
realizou-se a sessão pública para avaliação das amostras apresentadas em razão do certame licitatório na 
modalidade Pregão Presencial em referência. Presentes o pregoeiro o Sr. José Nilton de Souza, bem como 
os componentes da equipe de apoio, Taila Daiane Souza Perão e Maria de Luciane Pavnoski, que esta 
subscrevem. Também presentes, na sessão a comissão de avaliação das amostras, a srª Priscila da Silva , 
Lorene Fátima Rodrigues Gotz e Neli Gonçalves Correa. Ato contínuo, procedeu-se com a avaliação da 
amostra apresentada pela empresa ELIAS RAFAEL FRITZEN ME conforme consignado na Ata de sessão 

datada de 30/11/2017. Assim, verificada a tempestividade na entrega da amostra, procedeu-se com a 

avaliação pela comissão. Após avaliação, constatou-se que falta bolso lateral, a altura não condiz com o 
descritivo, falta forração de espuma, a amostra apresenta rasgaduras, o tecido não é o exigido. Portanto a 
empresa ELIAS RAFAEL FRITZEN ME teve sua amostra desaprovada pela comissão de avaliação. 
Encaminha-se para parecer jurídico. Tendo em vista, ser a empresa, a única licitante que teve sua amostra 
reprovada, resta frustrado o certame. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 
quatorze horas e dezoito minutos do dia treze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete 
(13/12/2017). Eu, Taila Daiane Souza Perão _____________________ lavrei o presente registro de 
acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes 
que permaneceram até a lavratura do mesmo.  
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