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2ª Ata de julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 31/2017-CISAMUSEP. 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2017, às 9h, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão foi instalada a 
presente sessão para dar continuidade ao julgamento da documentação, referente ao 
Processo nº 31/2017 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 
para a contratação de empresas para aquisição de mobiliários de escritório necessários 
para o funcionamento da nova sede do 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 8.666/1993. Cumpre recordar que na sessão anterior a empresa 
CNPJ 85.515.542/0001-50 – PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME 
apresentou, no envelope nº 2, a certidão de regularidade para com a Fazenda Nacional 
vencida e foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que a empresa apresentasse nova 
certidão. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou o recebimento tempestivo da nova 
certidão sob o nº 7550.6043.3214.9BA3 com validade até 23/04/2018, ficando habilitada no 
certame. Desta forma seguiu-se a seguinte classificação: FARIAS E KOSHIBA 
COMERCIAL LTDA – ME com o valor total de R$ 88.792,00 (oitenta e oito mil setecentos e 
noventa e dois reais), CELSO MARTINS DE OLIVEIRA – INFORMÁTICA – ME com o valor 
total de R$ 20.130,00 (vinte mil cento e trinta reais) e PRIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO 
DE MÓVEIS LTDA – ME com o valor total de R$ 85.664,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e 
sessenta e quatro reais). Todos os itens foram adjudicados com exceção do item 2 que 
restou deserto. Fica consignado que as licitantes vencedoras entregarão a proposta 
reajustada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados desta data. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira e Equipe de 
Apoio. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. 
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