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Ata II de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 08/2018-CISAMUSEP. 

 

 Aos 02 (dois) dias do mês de Maio de 2018, às 13h30min, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão para dar continuidade à análise e julgamento dos 

Documentos de Habilitação, referentes ao Processo nº 08/2018 - CISAMUSEP, que tem por 

objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresa objetivando a compra 

dos materiais de limpeza e higiene pessoal 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 8.666/1993. Retomada a sessão deu-se 

continuidade a etapa de lances. Os representantes legais das empresas presentes alegaram que 

o item 10, por se tratar de um produto de classificação de risco 1 não possui obrigatoriedade de 

registro na ANVISA, ficando obrigatória apenas a sua notificação ao órgão, desta forma a 

Pregoeira e a Comissão de Licitação decidiram por aceitar a notificação da ANVISA. As 

empresas CAMPOS & GAVA LTDA – ME e Z3 HOSPITALAR LTDA – EPP estão 

desclassificadas do item 39, pois a marca cotada é divergente da marca ganhadora do item 29 e 

segundo o item 2.2 do Anexo I, os itens 29 e 39 deverão ser da mesma marca conforme Manual 

de Utilização e Conservação da empresa Itaocara, responsável pela instalação do piso granilite. 

As empresas SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA – EPP, PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL – 

EIRELI – ME e TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP se retiraram da sessão. Procedendo-se 

a abertura do Envelope nº 02 com a documentação das proponentes, as quais foram conferidas 

e rubricadas pela Comissão e pelos representantes das proponentes. Examinada a 

documentação, a Comissão julgou habilitadas as empresas MARCOS DE SOUZA ALMEIDA 

COMERCIAL, CAMPOS & GAVA LTDA – ME, Z3 HOSPITALAR LTDA – EPP, CAROL 

DISTRIBUIDORA – EIRELI – ME, DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA – EPP, 

TUBARAO LICITACOES EIRELI – EPP, SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA – EPP, PARANA 

EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA – ME, PONTUAL COMERCIAL DO 

BRASIL – EIRELI – ME e SERLIMP COMERCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE 

LIMPEZA LTDA – EPP. A empresa MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL declara 

neste ato ter ciência de que deverá entregar até o 3º dia útil subsequente ao da realização do 

presente Pregão Presencial, 02 (duas) amostras do item 3 para avaliação e aprovação de 

desempenho e verificação do atendimento às especificações e condições constantes no Edital nº 

08/2018. A empresa Z3 HOSPITALAR LTDA – EPP declara neste ato ter ciência de que deverá 

entregar até o 3º dia útil subsequente ao da realização do presente Pregão Presencial, 02 (duas) 

amostras do item 6 para avaliação e aprovação de desempenho e verificação do atendimento às 

especificações e condições constantes no Edital nº 08/2018. A empresa CAROL 

DISTRIBUIDORA – EIRELI - ME declara neste ato ter ciência de que deverá entregar até o 3º 

dia útil subsequente ao da realização do presente Pregão Presencial, 02 (duas) amostras dos 

itens 10, 29, 37 e 39 para avaliação e aprovação de desempenho e verificação do atendimento 

às especificações e condições constantes no Edital nº 08/2018. A empresa PONTUAL 

COMERCIAL DO BRASIL – EIRELI – ME declara neste ato ter ciência de que deverá entregar 

até o 3º dia útil subsequente ao da realização do presente Pregão Presencial, 02 (duas) 

amostras dos itens 26 e 35 para avaliação e aprovação de desempenho e verificação do 

atendimento às especificações e condições constantes no Edital nº 08/2018. A empresa 

TUBARAO LICITACOES EIRELI – EPP declara neste ato ter ciência de que deverá entregar até 

o 3º dia útil subsequente ao da realização do presente Pregão Presencial, 02 (duas) amostras do 

item 27 para avaliação e aprovação de desempenho e verificação do atendimento às 

especificações e condições constantes no Edital nº 08/2018. A empresa CAMPOS & GAVA 

LTDA - ME declara neste ato ter ciência de que deverá entregar até o 3º dia útil subsequente ao 

da realização do presente Pregão Presencial, 02 (duas) amostras do item 32 para avaliação e 

aprovação de desempenho e verificação do atendimento às especificações e condições 
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constantes no Edital nº 08/2018. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 

assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes. A Sra. Pregoeira declarou 

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

 

COMISSÃO: 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

Pregoeira 

 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 

Membro 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI 

CARDOSO 

Membro 

 

THAÍS GONÇALVES 

Suplente 

 

PARTICIPANTES: 

 
 
CNJP: 07.654.231/0001-68 CAROL DISTRIBUIDORA – EIRELI - ME, representada por 
GUILHERME FIGUEIRA DE OLIVEIRA portador de CPF nº 104.525.099-63. 
 

 
CNPJ: 02.288.511/0001-86 SERLIMP COMERCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA LTDA – EPP, representada por DIEGO JAIME GONÇALVES PERASSOLI, 
portador do CPF nº 009.576.519-02. 
 
 
 CNPJ: 25.153.414/0001-81 Z3 HOSPITALAR LTDA – EPP, representada por JOAO PAULO 
ZAGO, portador do CPF nº 067.962.429-55. 
 


