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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços 

e Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 02/2018-CISAMUSEP. 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Março de 2018 às 09h, na sala de Licitações 

do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão e Advogado do CISAMUSEP 

foi instalada a presente sessão de abertura do envelope de Proposta Comercial e 

Documentação, referente ao Processo nº 02/2018 - CISAMUSEP, que tem como objeto a 

seleção das melhores propostas para a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, 

acessórios e componentes, caso necessário, nos equipamentos oftalmológicos pertencentes 

ao 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 8.666/93. Abertos os 

trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de protocolo de recebimento da 

documentação, exigida pelo Edital, do proponente, representado pelas empresas: CNPJ N° 

06.146.505/0001-45 – ALGE T ELETRONICA TECNOLOGIA APLICADA LTDA - EPP, 

representada por Rafaela Angeli Zanutto, portadora do CPF de nº 101.300.949-51; 

CNPJ Nº 07.621.851/0001-09 – RAPHAEL FORMENTON CADAMURO – ME, 

representada por Alexandre Luiz de Arruda Venci, portador do CPF de nº 517.507.759-

72. Ato contínuo, após verificação do número suficiente de participantes, deu-se a abertura 

do Envelope nº 01 contendo as propostas de preços, as quais foram conferidas e 

rubricadas pela Comissão e prepostos presentes. Procedendo-se a abertura do Envelope 

nº 02 com a documentação da proponente, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e 

pelos representantes das proponentes. Foi constatado que a empresa RAPHAEL 

FORMENTON CADAMURO – ME apresentou Certidão de Regularidade com a Fazenda 

Federal vencida em 01/01/2018, por se tratar de Microempresa, foi consultado no site da 

Receita Federal do Brasil e emitida nova certidão negativa de débitos com validade até 

07/08/2018. A empresa RAPHAEL FORMENTON CADAMURO – ME não apresentou 

atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa Jurídica de direito público nem de 

direito privado, apresentou atestado fornecido por pessoa física, não sendo aceito pela 

Pregoeira e equipe de apoio, conforme item 14.1 do Edital e sendo desclassificada conforme 

item 14.5 do Edital. A empresa ALGE T ELETRONICA TECNOLOGIA APLICADA LTDA – 

EPP não apresentou Alvará de funcionamento conforme solicitado no item 13.2.2, sendo 

desclassificada conforme item 13.8 do Edital. Foi encerrada a fase de habilitação e dado 

prosseguimento à sessão. Considerando que não houve manifestação de intenção de 

recorrer pelo licitante presente, a referida empresa renuncia neste ato ao prazo recursal, 

para fins de produção de todos os efeitos legais. Por esta razão, o certame foi declarado 
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FRACASSADO e será realizado novo Ato para a contratação do objeto. Ata que vai 

assinada pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os 

trabalhos. 

 

COMISSÃO: 

 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

Pregoeira 

 

 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO 

BENALI 

Membro 

MATHEUS LUIZ SAITO SOARES 

Membro 

 

 

THAÍS GONÇALVES 

Suplente 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

 

CNPJ N° 06.146.505/0001-45 – ALGE T ELETRONICA TECNOLOGIA APLICADA LTDA - 

EPP, representada por Rafaela Angeli Zanutto, portadora do CPF de nº 101.300.949-51 

 

 

CNPJ Nº 07.621.851/0001-09 – RAPHAEL FORMENTON CADAMURO – ME, 

representada por Alexandre Luiz de Arruda Venci, portador do CPF de nº 517.507.759-

72 


