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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 43/2015-CISAMUSEP. 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2015, as 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão foi instalada a presente sessão de 

abertura dos envelopes de proposta comercial e documentação, referente ao Processo nº 

43/2015 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas para o 

fornecimento de Materiais de Expediente utilizados no CISAMUSEP, destinado exclusivamente à 

participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei 

Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei Complementar nº 123/2006, 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: 04.292.519/0001-41 – COMERCIAL 

FARIAS LTDA ME, representada por MAURO JOSÉ DE FARIAS, portador de CPF nº 

388.823.299-68, CNPJ: 01.668.793/0001-84 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP, 

representada por ALESSANDRA MARA NICKUS FONDAZZI, portador de CPF nº 

023.241.459-95, CNPJ: 05.304.697/0001-08 – TANGO LTDA ME, representada por ELIDO 

BERNARDINO GUZMAN , portador de CPF nº 004.113.779-57, CNPJ: 75.652.305/0001-87 – 

CAMPOS & GAVA LTDA - ME, representada por MAURICIO CAMPOS, portador de CPF nº 

580.397.089-15, CNPJ: 17.116.322/0001-01 – COMERCIAL LUANY LTDA - ME, representada 

por VIVIAN DOS SANTOS RIGONI QUEMELLO , portador de CPF nº 041.362.399-80. No 

momento do credenciamento verificou-se a falta da cópia do Contrato Social ou Estatuto da 

empresa FONDAZZI & NICKUS LTDA – EPP, sendo que conforme o item 7.1.4 do Edital a não 

apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de representante, não 

importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. Contudo, ela não poderá 

apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em nome da mesma na sessão 

do Pregão. As 09h15min iniciou a abertura da sessão, em que estavam presentes apenas os 

representantes legais das empresas COMERCIAL FARIAS LTDA ME, FONDAZZI & NICKUS 

LTDA - EPP e TANGO LTDA ME. Ato contínuo, após verificação do número suficiente de 

participantes, deu-se a abertura dos Envelopes nº 01 contendo as propostas de preços, as 

quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e prepostos presentes. Referente ao item 23 

a empresa COMERCIAL FARIAS LTDA ME apresentou em sua proposta a marca FRAMA, 

sendo que no Edital constava como pré-aprovada a marca MAXI, as empresas presentes 

arguiram que a marca FRAMA e MAXI são referentes ao mesmo item, o fabricante é a FRAMA e 

o nome comercial do produto que consta na embalagem é MAXI. Examinadas as propostas de 

preços e de acordo com o Edital seguiu-se a seguinte classificação COMERCIAL FARIAS LTDA 

ME com o valor total de R$ 10.263,15 (dez mil duzentos e sessenta e três reais e quinze 

centavos), FONDAZZI & NICKUS LTDA – EPP com o valor de R$ 225,91 (duzentos e vinte e 

cinco reais e noventa e um centavos), TANGO LTDA ME com o valor total de R$ 2.938,00 (dois 

mil novecentos e trinta e oito reais) e CAMPOS & GAVA LTDA – ME com o valor total de R$ 
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196,00 (cento e noventa e seis reais). Procedendo-se a abertura dos Envelopes nº 02 com a 

documentação de cada proponente, as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e 

pelos representantes das proponentes. Examinada a documentação, a Comissão julgou 

habilitadas as empresas COMERCIAL FARIAS LTDA ME, FONDAZZI & NICKUS LTDA – EPP, 

TANGO LTDA ME e CAMPOS & GAVA LTDA – ME. As proponentes nada arguiram sobre os 

documentos apresentados. Foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à 

sessão. Considerando que não houve manifestação de intenção de recorrer pelos licitantes 

presentes, todos os itens foram adjudicados, exceto o item 46 que restou fracassado. Fica 

consignado que as licitantes vencedoras entregarão as propostas reajustadas no prazo máximo 

de 2 (dois) dias úteis contados desta data. 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 
 
 
CAROLINE JURAZEQUI DE OLIVEIRA 
KLICHOWSKI 
Membro 

LAIS CRISTINE PILGER 
Membro 
 
 
NIVEA CRISTINA DE PAIVA 
Membro 

 
PARTICIPANTES: 
 
 
CNPJ: 04.292.519/0001-41 – COMERCIAL FARIAS LTDA ME, representada por MAURO 
JOSE DE FARIAS, portador de CPF nº 388.823.299-68. 
 
 
CNPJ: 01.668.793/0001-84 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP, sem representante 
legal. 
 
 
CNPJ: 05.304.697/0001-08 – TANGO LTDA ME, representada por ELIDO BERNARDINO 
GUZMAN , portador de CPF nº 004.113.779-57. 
 
 
CNPJ: 75.652.305/0001-87 – CAMPOS & GAVA LTDA - ME, representada por 
MAURICIO CAMPOS, portador de CPF nº 580.397.089-15. 
 
 
CNPJ: 17.116.322/0001-01 – COMERCIAL LUANY LTDA - ME, representada por VIVIAN 
DOS SANTOS RIGONI QUEMELLO, portador de CPF nº 041.362.399-80. 


