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Ata III de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 20/2017-CISAMUSEP. 
 
 Aos 11 (onze) dias do mês de Agosto de 2017, às 09h30min, na sala de 

Licitações 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 20/2017 - CISAMUSEP, que tem por objeto a 

contratação de empresas para aquisição de eletroeletrônico e eletrodomésticos, tais como, 

aparelho telefônico, geladeira, secador elétrico para as mãos, televisor, home theater e 

outros, 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. Retomada a sessão com a presença das 

empresas CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI – ME e M L TEIXEIRA EIRELI – EPP, a 

Pregoeira e Comissão decidiram: Item 1 – O catálogo apresentado pela empresa A. 

PAZINATO MARINGÁ – ME foi analisado e atende o descrito do Edital; Item 2 – O catálogo 

apresentado pela empresa CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI – ME foi analisado e atende 

o descrito do Edital; Item 3 – O catálogo apresentado pela empresa CAROL 

DISTRIBUIDORA - EIRELI – ME foi analisado e atende o descrito do Edital; Item 4 – O 

catálogo apresentado pela empresa A. PAZINATO MARINGÁ – ME foi analisado e atende o 

descrito do Edital; Item 5 – O catálogo apresentado pela empresa M.M. MOREIRA E 

MOREIRA LTDA – ME foi analisado e não atende o descrito do Edital, pois a marca 

apresentada não possui alças laterais. A empresa classificada em segundo lugar para o item 

5  CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI – ME  apresentou a mesma marca, ficando também 

desclassificada. A empresa classificada em terceiro lugar, L. 20 VIRTUAL EIRELI – EPP, 

também não atende o descritivo, pois não possui no mínimo 06 (seis) programas de 

lavagem. Desta forma ficou classificada a empresa M L TEIXEIRA EIRELI – EPP. Item 6 – 

O catálogo apresentado pela empresa SEÁRA & VELTRINI LTDA - EPP foi analisado e 

atende o descrito do Edital;  Item 7 – A empresa A. PAZINATO MARINGÁ – ME apresentou 

na sua proposta a marca Dakmark, porém esta marca não possui Certificado do INMETRO, 

conforme solicitado no Edital, item 13.2, foi realizada diligência na empresa Dakmark, 

através de contato telefônico com o funcionário Sérgio que confirmou que este item não 

possui o Certificado exigido, desta forma, o item restou fracassado, pois não há outra 

empresa classificada.  Item 8 – O catálogo apresentado pela empresa M L TEIXEIRA 

EIRELI – EPP foi analisado e não atende o descrito do Edital, pois a marca apresentada não 

atende a potência mínima de áudio de 10W. A empresa classificada em segundo lugar para 

o item 8,  M.M. MOREIRA E MOREIRA LTDA – ME, apresentou catálogo que atende o 

descrito no Edital; Item 9 – O catálogo apresentado pela empresa MARIA CIRLEI DA 

VEIGA – ME foi analisado e não atende o descrito do Edital, pois não tem Wi Fi integrado. A 

empresa classificada em segundo lugar para o item 9,  M L TEIXEIRA EIRELI – EPP 

apresentou outra marca, que também não atende o descritivo do Edital, pois não atende a 

potência mínima de áudio de 6W. A empresa classificada em terceiro lugar, M.M. MOREIRA 

E MOREIRA LTDA – ME, também foi desclassificada, pois em sua proposta de preços 

consta a Marca Philips e o catálogo apresentado é da Marca Philco. Desta forma ficou 

classificada a empresa FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA - ME; Item 10 – O 

catálogo apresentado pela empresa A. PAZINATO MARINGÁ – ME foi analisado e não 

atende o descrito do Edital, pois a marca apresentada não atende o seguinte: caixas 

acústicas traseiras Wireless, Wi-Fi integrado, menu do aparelho em Português e 

decodificador de no mínimo DIVX. A empresa classificada em segundo lugar para o item 10, 
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M.M. MOREIRA E MOREIRA LTDA – ME, apresentou catálogo que atende o descrito no 

Edital. Desta forma segue a classificação: A. PAZINATO MARINGÁ – ME com o valor total 

de R$ 10.320,50 (dez mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), CAROL 

DISTRIBUIDORA - EIRELI – ME com o valor total de R$ 1.516,95 (um mil, quinhentos e 

dezesseis reais e noventa e cinco centavos), FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA - 

ME com valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), M.M. MOREIRA E 

MOREIRA LTDA – ME com o valor total de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), SEÁRA 

& VELTRINI LTDA – EPP com o valor total de R$ 23.280,00 (vinte e três mil duzentos e 

oitenta reais) e M L TEIXEIRA EIRELI – EPP com o valor total de R$ 1.020,00 (um mil e 

vinte reais). A empresa M L TEIXEIRA EIRELI – EPP manifestou intenção de apresentar 

recurso para os itens 8 e 9, devido ao fato das descrições constantes no Anexo I do Edital 

não deixar claro que a potencia de áudio de 10W e 6W, respectivamente, seja necessária 

para cada saída de áudio, sendo que, no catálogo apresentado, os itens possuem potencia 

de 8W e 5W para cada saída, respectivamente, somando, consequentemente, o total de 

16W e 10W, ficando concedido o prazo de três dias para a apresentação das razões do 

recurso.  Foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão. Todos os 

itens foram adjudicados com exceção do item 7 que restou fracassado. 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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