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FOLHA DE ATA Nº335/2018 
ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES “A” E “B” E ABERTURA E 
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO RELATIVA À 
LICITAÇÃO Nº 032/2018 – TOMADA DE PREÇOS. 
OBJETO: contratação de serviços para execução de 
exames de radiografia panorâmica com e sem laudo, para 
suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Aosvinte e novedias do mês de outubrodo ano de dois mil e dezoito, às quinzehoras 
(15hs00min), na Sala de sessão pública de Licitações da Prefeitura Municipal de Francisco 
Beltrão, esteve reunida a Comissão Especial de Licitação, nomeada através da Portaria nº 
229/2018 de dezessete de maio de dois mil e dezoito, composta por NILEIDE T. PERSZEL, 
presidente, pelos membros PRISCILA DE LUCA e OLGA DUARTE TIEZERIN, para recebimento 
dos envelopes “A” e “B” e abertura e julgamento da habilitação e propostas de preços relativas à 
licitação acima citada.A divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos 
seguintes meios: Diário Oficial do Estado do Paraná edição nº 10293do dia10/10/2018 página 
30; Jornal de Beltrão edição nº 6555 do dia 11/10/2018página 2A, Diário Oficial dos Municípios 
do Paraná/AMP nº 1610 do dia 11/10/2018 página 70; bem como o Edital e o Aviso foram 
disponibilizados no site do Município de Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do 
Tribunal de Contas do Estado www.tce.pr.gov.br/ Mural de Licitações Municipais.Aberta a 
sessão, a comissão de Licitação recebeu os envelopes “A” e “B” das empresas01 – GAGLIETTI 
RADIOLOGIA LTDA – MECNPJ Nº 18.759.926/0001-20representada na sessão por Sheila 
Cristiane dos Santos; 02 - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CADORE LTDA CNPJ Nº 
06.084.900/0001-40 representada na sessão por Maria Helena Garcia Cadore e 03 – DIOR 
CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRÁFICO LTDA – ME CNPJ nº 81.265.639/0001-09 
representada na sessão por Aline Fernanda Pasqualotto.Concluído o credenciamento a 
presidente da comissão declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope. A seguir 
a comissão passou a abertura dos envelopes “A” de habilitação das licitantese realizou 
aconsulta de impedidos de licitar no site do Tribunal de Contas do Paraná através do número do 
CNPJ das participantes,que resultou em “nenhum registro encontrado”.As licitantes:01 – 
GAGLIETTI RADIOLOGIA LTDA – ME, 02 - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CADORE 
LTDAapresentaram Declaração de microempresaacompanhada pela certidão simplificada 
expedida pela Junta Comercial doEstado de acordo com o item 5.6.1.1 do edital, apta ao 
exercício dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. A licitante 03 – DIOR 
CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRÁFICO LTDA – ME apresentou Declaração de 
Microempresa porém não acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial do Estado, em desacordo com o item 5.6.1.1 do edital desta forma não apta ao 
exercício dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014.A seguir iniciou a análise 
dos documentos apresentados confrontando com o estabelecido no item 5 do Edital.Concluída 
análise dos documentos de habilitação, a comissão constatou que as licitantes cumpriram a 
todas as condições do editale foram declaradas HABILITADAS.Dada a palavra aos participantes 
sobre algo a constar em ata, não foi manifestado apontamentos a constar.Diante da renúncia ao 
direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, apresentado pelas licitante 01 – 
GAGLIETTI RADIOLOGIA LTDA – ME e 02 - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CADORE LTDA 
nos moldes do anexo IV e expresso na forma verbal pela representante da licitante 03 – DIOR 
CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRÁFICO LTDA – ME,a Comissão passou a abertura 
do envelope “B” – Proposta das licitantes habilitadas, que foi avaliada na forma de apresentação 
conforme o exigido no item 6 do Edital.A licitante 01 – GAGLIETTI RADIOLOGIA LTDA – 
MEapresentou proposta para o item 01 no valor unitário de R$ 33,48(trinta e três reais e 
quarenta e oito centavos)totalizando R$ 53.568,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta 
e oito reais) e para o item 02 no valor unitário de R$ 38,48 (trinta e oito reais e quarenta e oito 
centavos)totalizando R$11.544,00 (onze mil quinhentos  e quarenta e quatro reais).A licitante02 
- RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CADORE LTDAapresentou proposta para o item 01 no valor  
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FOLHA DE ATA Nº 336/2018 
ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES “A” E “B” E ABERTURA E 
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO RELATIVA À 
LICITAÇÃO Nº 032/2018 – TOMADA DE PREÇOS. 
OBJETO: contratação de serviços para execução de 
exames de radiografia panorâmica com e sem laudo, para 
suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
unitário de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) totalizando R$ 56.480,00 (cinquenta e 
seis mil quatrocentos e oitenta reais) e para o item 02 no valor unitário de R$ 39,30 (trinta e nove 
reais e trinta centavos) totalizando R$ 11.790,00 (onze mil setecentos e noventa reais).A 
licitante03 – DIOR CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRÁFICO LTDA – MEapresentou 
proposta para o item 01 no valor unitário de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) 
totalizando R$ 47.840,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais) e para o item 02 no 
valor unitário de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) totalizando R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos 
reais). Considerando o critério de julgamento por “menor preço por item unitário” e observado o 
valor máximoestabelecido no edital,a licitante 03 – DIOR CENTER DIAGNÓSTICO ORAL 
RADIOGRÁFICO LTDA – ME foi classificada em primeiro lugar e 1declarada VENCEDORAcom 
valor unitário de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 47.840,00 
(quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais) e para o item 02 no valor unitário de R$ 34,00 
(trinta e quatro reais) totalizando R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Todos os documentos 
apresentados:habilitação e proposta foram rubricados pelos membros da comissão e 
representantes presentes. O registro em ata foi, em todo tempo disponibilizado simultaneamente 
em tela para acompanhamento dos participantes.A comissão informou que após a publicaçãodo 
resultado na forma da lei, a efetiva contratação fica condicionada à homologação do processo 
por autoridade competente. Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata 
às dezesseis horas e cinco minutos, que será assinada pelos membros da Comissão e 
representantes que assim desejarem.  
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