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Ata II de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 39/2018-CISAMUSEP. 
 
 Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2018, às 14h, na sala de Licitações do 
CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão de Licitações foi instalada a presente 
sessão para dar continuidade à análise de julgamento dos Documentos de Habilitação, referentes ao 
Processo nº 39/2018 – CISAMUSEP, que tem como objeto a seleção das melhores propostas para a 
contratação de empresas para o fornecimento de Equipamentos (Carrinho Abastecedor, Pallet e 
Carro Funcional) ao 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. Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada em razão da análise dos 
catálogos. Retomada a sessão, na presença dos representantes das empresas CNPJ: 
85.495.000/0001-62 – DONATA LIMPEZA E DESCASTÁVEIS LTDA - EPP, representada por 
LAURINDO DE ARRUDA GIMENES GARCIA, portador do CPF nº 619.637.559-87 e CNPJ: 
28.010.869/0001-36 – LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, representada por REINALDO 
CARLOS BUENO, portador do CPF nº 601.234.519-49, o Pregoeiro e Comissão decidiram: Item 2 – 
O catálogo apresentado pela empresa LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi analisado e 
não atende o descrito do Edital, pois não possui a base unificada nas laterais e no centro e não tem 
capacidade de carga dinâmica de no mínimo 1500Kg e estática de no mínimo 5000Kg, conforme 
contato via e-mail (anexo) com o fabricante a capacidade é de 1200Kg e 3000Kg respectivamente, 
ficando desclassificada para o item. Procedeu-se a abertura do envelope nº 02 contendo a 
documentação de habilitação da empresa classificada em segundo lugar para o item 2 DONATA 
LIMPEZA E DESCASTÁVEIS LTDA - EPP a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e 
prepostos presentes e após a análise do catálogo apresentando pela referida empresa constatou-se 
que a altura do Pallet é de 0,175M, o que não atende a altura solicitada no Edital de 0,15M mesmo 
com a variação de +/-10% e não possui base unificada nas laterais e no centro restando assim 
desclassificada para o item. Itens 3 e 4 – O catálogo apresentado pela empresa LICITAMAIS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi analisado e não atende o descrito do Edital, pois conforme 
contato via e-mail (anexo) com o fabricante o equipamento não possui os quatro rodízio giratórios, 
somente os dianteiros são giratórios e na prateleira superior não é possível encaixar o conjunto de 04 
(quatro) baldes com capacidade para 4 litros, restando desclassificada para o item. O catálogo 
apresentado pela empresa classificada em segundo lugar para os itens 3 e 4 DONATA LIMPEZA E 
DESCASTÁVEIS LTDA - EPP foi analisado e não atende o descrito do Edital, pois o equipamento 
não possui os quatro rodízio giratórios, somente os dianteiros são giratórios, restando desclassificada 
para o item. Desta forma, o item 1 restou deserto e os itens 2, 3 e 4 restaram fracassados. Em 
vista da inexistência de licitantes classificados para os itens do referido certame, o presente processo 
licitatório foi declarado FRACASSADO. Por esta razão, será realizado novo Ato para a contratação 
do objeto. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Sr. Pregoeiro 
e Equipe de Apoio. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos. Todos os lances foram 
registrados conforme histórico em anexo.  
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