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Ata de Julgamento da Amostra referente ao Item nº 2 (Bobina para Relógio Ponto) 
da Licitação na Modalidade Pregão nº 39/2016-CISAMUSEP. 

 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro de 2016, às 08h30min, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, reuniram-se a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio 

para dar continuidade aos procedimentos referentes ao Processo nº 39/2016 - 

CISAMUSEP, que tem por objeto a contratação de empresas 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. Cumpre recordar 

que a suspensão foi ocasionada pela necessidade de análise de amostra do material, 

em razão da marca apresentada não ser pré-aprovada. Iniciada a reunião, a Pregoeira 

relatou o recebimento de ofício da empresa CNPJ: 01.668.793/0001-84 - FONDAZZI & 

NICKUS LTDA - EPP, protocolado no dia 10/11/2016, referente ao item nº 2 (bobina 

para relógio ponto) informando que a marca TERMOSCRIPT foi apresentada 

indevidamente, quando na verdade deveria ter sido ofertado o produto da marca 

HENRY, posto que TERMOSCRIPT trata-se, tão somente, da espécie de papel que 

compõe a bobina, assim, pediu a retificação da marca mencionada na proposta. Em 

razão do ofício citado foi realizado pesquisa de preços no mercado da mesma marca 

(HENRY) e constatou que o preço apresentado em sua proposta condiz com o preço de 

mercado. Considerando que a marca HENRY consta no Edital como marca pré-

aprovada pelo CISAMUSEP, tornar-se-ia desnecessário a análise de sua amostra e, 

considerando ainda que a empresa FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP foi a única 

Licitante a participar do referido certame, por decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, 

foi deferido o requerimento de correção da marca referente ao item nº 02. Desta forma, 

a Comissão julgou habilitada a empresa FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP. Foi 

encerrada a fase de habilitação e todos os itens foram adjudicados. Nada mais havendo 

a tratar, é encerrada a reunião 09h15min e lavrada a presente Ata que vai assinada pela 

Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio.  
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