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Ata III de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 25/2017-CISAMUSEP. 
 
 Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Setembro de 2017, às 08h30min, no Auditório 

do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão foi instalada a presente sessão 

para dar continuidade a análise de julgamento dos Documentos de Habilitação, referente ao 

Processo nº 25/2017 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas para 

a contratação de empresa para aquisição de arquivos deslizantes necessários para o 

funcionamento da nova sede do Centro de Especialidades do Paraná – CEP/CISAMUSEP, 

devidamente autorizado pelos ditames da Lei Federal nº 8.666/1993, devidamente autorizado 

pelos ditames da Lei Federal nº 8.666/1993. Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada 

em virtude da desclassificação de todos os proponentes na sessão anterior e concedido novo 

prazo às proponentes para apresentação de nova documentação, nos termos do art. 48, § 3º da 

Lei Federal nº 8.666/93. Retomada a sessão com a presença da empresa CNPJ: 

14.617.240/0001-44 – OTIMIZA AMBIENTES  COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA – 

EPP, representada por Sebastião Emílio Martes, portador do CPF/MF nº 249.284.558-35. 

Procedendo-se a abertura do Envelope nº 02 com a documentação do proponente, a qual foi 

conferida e rubricada pela Comissão e pelo representante da proponente. Examinada a 

documentação, a Comissão julgou habilitada a empresa OTIMIZA AMBIENTES  COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E SERVICOS LTDA – EPP com o valor unitário de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e 

quinhentos reais) e valor total de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). O 

representante legal da empresa OTIMIZA AMBIENTES  COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVICOS 

LTDA – EPP fica ciente neste ato que deverá entregar os arquivos deslizantes conforme as 

especificações técnicas contidas no Edital e no prazo de 35 (trinta e cinco) dias corridos após a 

aprovação do projeto pelo fiscal do contrato conforme item 3.1 do Edital. Foi encerrada a fase de 

habilitação e dado prosseguimento à sessão. O item foi adjudicado. 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. Fica consignado que o 

licitante vencedor entregará a proposta reajustada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 

contados desta data. Todos os lances foram registrados conforme histórico em anexo.  
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