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

 
 Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 2018, às 11h, na sala de Licitações do 
CISAMUSEP, reuniram-se o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio para dar continuidade 
aos procedimentos referentes ao Processo nº 08/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a 
seleção das melhores propostas para a contratação de empresas 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. Cumpre recordar que a 
suspensão foi ocasionada pela necessidade de análise da amostra do material, em razão da 
marca apresentada não ser pré-aprovada. Iniciada a reunião, o Pregoeiro relatou o recebimento 
tempestivamente das amostras, Declaração de Entrega de Amostras e Relação de Amostra da 
empresa  DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA – EPP conforme solicitado no Edital. 
Após análise das amostras e laudo expedido pelo setor de Serviços Gerais, a Comissão decidiu 
por CLASSIFICAR a empresa DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA – EPP do item 27, 
uma vez que as amostras apresentadas estão de acordo com o exigido no Edital. Desta forma 
segue a classificação: CAROL DISTRIBUIDORA – EIRELI – ME com o valor total de R$ 
10.589,40 (dez mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), TUBARAO 
LICITACOES EIRELI - EPP R$ 9.141,34 (nove mil cento e quarenta e um reais e trinta e quatro 
centavos), CAMPOS & GAVA LTDA - ME com o valor total de R$ 2.848,70 (dois mil oitocentos e 
quarenta e oito reais e setenta centavos), SERLIMP COMERCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA – EPP com o valor total de R$ 1.826,60 (mil oitocentos e vinte 
e seis reais e sessenta centavos), DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA – EPP com o 
valor total de R$ 15.223,50 (quinze mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), Z3 
HOSPITALAR LTDA – EPP com o valor total de R$ 9.264,00 (nove mil duzentos e sessenta e 
quatro reais), SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP com o valor total de R$ 277,66 (duzentos 
e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA 
PROFISSIONAL LTDA – ME com o valor total de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), 
PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL – EIRELI – ME com o valor total de R$ 4.425,00 (quatro 
mil quatrocentos e vinte e cinco reais). Todos os itens foram adjudicados, com exceção dos 
itens 29 e 39 que foram revogados. Fica consignado que os licitantes vencedores entregarão a 
proposta reajustada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados desta data. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos. Todos os lances foram registrados 
conforme histórico em anexo. 
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