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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 11/2018-CISAMUSEP. 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2018, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão de abertura dos envelopes de Proposta Comercial 

e Documentação, referente ao Processo nº 11/2018 - CISAMUSEP, que tem como objeto a 

seleção das melhores propostas para a contratação de empresas para aquisição de materiais de 

Copa e Cozinha utilizados no Centro de Especialidades do Paraná - CEP/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. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de protocolo de 

recebimento da documentação exigida pelo Edital dos proponentes representados pelas 

empresas, CNPJ: 09.664.617/0001-86 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME, sem 

representante e CNPJ: 29.310.533/0001-51 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP, 

representada por WALTER SANTANA DA SILVA portador de CPF nº 506.489.779-00. Ato 

contínuo, após verificação do número suficiente de participantes, deu-se a abertura do Envelope 

nº 01 contendo a proposta de preço, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e preposto 

presente. Procedeu-se a abertura do Envelope nº 02 com a documentação da proponente, a 

qual foi conferida e rubricada pela Comissão e pelo representante da proponente. Constatou-se 

que a empresa MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME não apresentou o Alvará de 

Localização conforme item 13.2.2 do Edital e apresentou a certidão negativa de débitos 

municipais vencida, ficando desclassificada para todos os itens do Pregão conforme item 13.7 do 

Edital. 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 02 para avaliação e aprovação de desempenho e verificação do 

atendimento às especificações e condições constantes no Edital nº 11/2018. Os itens 01, 05 e 

06 restaram desertos e os itens 03 e 04 restaram fracassados. 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 suspensos os trabalhos para análise de amostras.  
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WALTER SANTANA DA SILVA portador de CPF nº 506.489.779-00. 


