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Ata II de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 22/2018-CISAMUSEP. 

 

 Aos 11 (onze) dias do mês de Julho 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, referente ao Processo nº 22/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção 

das melhores propostas para a contratação de empresas para o fornecimento de 

Equipamentos e Materiais de Consumo de Informática necessários para o funcionamento do 

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. Na presença do proponente CNPJ: 29.777.840/0001-47 – N DOS 

SANTOS TEIXEIRA PRINTER – EPP, representada por MALVINO LUCAS TEIXEIRA, 

portador do CPF nº 068.347.339-83. Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada em 

razão da análise dos catálogos dos equipamentos. Retomada a sessão o Pregoeiro e 

Comissão decidiram quanto aos catálogos: Item 1 - O catálogo apresentado pela empresa 

JV EMPREENDIMENTOS LTDA – ME foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 2 - O 

catálogo apresentado pela empresa 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – 

EPP foi analisado e não atende ao descritivo do item do Edital, pois com relação aos 

subitens do descritivo do equipamento: 1.2. Placa mãe: não possui slot M2 e não possui 

chip de segurança TPM integrado para criptografia, 1.4 Memória: não possui 2133Mhz, 

possui 2100Mhz, 1.5 Armazenamento: Não possui Sata-3 ou superior,  1.6 Vídeo: Não 

possui conector HDMI 1.4 com suporte para áudio, ficando desclassificada para o item. Item 

3 - O modelo do equipamento apresentado pela empresa N DOS SANTOS TEIXEIRA 

PRINTER – EPP não atende o volume diário de processamento de no mínimo 4.000 

páginas conforme descritivo do equipamento do Edital, em vista de que nos termos das 

cópias anexas, o volume do modelo apresentado é de apenas 2.500 páginas, conforme 

catálogo oficial da empresa fabricante, ficando desclassificada para o item. A empresa 

classificada em segundo lugar para o item 3 JV EMPREENDIMENTOS LTDA – ME 

apresentou modelo de equipamento que também não atende ao Edital, pois o equipamento 

não possui Ethernet conforme solicitado no descritivo do Edital, ficando desclassificada para 

o item. A empresa classificada em terceiro lugar para o item 3 COMERCIAL PAIÇANDU 

LTDA – EPP apresentou modelo que atende ao descritivo do Edital. Item 4 - O catálogo 

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

do Edital. Desta forma segue a classificação: JV EMPREENDIMENTOS LTDA – ME com o 

valor total de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), COMERCIAL PAIÇANDU 

LTDA – EPP com o valor total de R$ 10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais), A. 

PAZINATO MARINGÁ – ME com o valor total de R$ 2.180,00 (dois mil centos e oitenta 
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reais). Foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão. Considerando 

que não houve manifestação de intenção de recorrer pelo licitante presente, a empresa 

renuncia neste ato ao prazo recursal. Para fins de produção de todos os efeitos legais. 

Todos os itens foram adjudicados com exceção do item 2 que restou fracassado. Fica 

consignado que as licitantes vencedoras entregarão a proposta reajustada no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis contados desta data. Todos os lances foram registrados conforme 

histórico em anexo. 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. 
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