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Ata III de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 41/2017-CISAMUSEP. 

 

 Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2017, às 16h, na sala de 

licitações do CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão para dar continuidade à análise 

de julgamento dos Documentos de Habilitação, referente ao Processo nº 41/2017 - 

CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de 

empresas para aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo de Informática 

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. 

Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada em razão da análise dos catálogos dos 

equipamentos. Retomada a sessão a Pregoeira e Comissão decidiram quanto aos 

catálogos: Lote 02: Item 12 - O catálogo apresentado pela empresa LIZIANE DEVENS ME 

foi analisado e não atende ao descrito do Edital, pois não possui o comprimento do cabo de 

pelo menos 1,8M, não tem resolução mínima de 5MP e não possui foco automático, ficando 

assim desclassificada para o item. Procedeu-se a abertura do envelope nº 02 da empresa 

classificada em segundo lugar M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA – ME, porém 

apresentou catálogo que não atende ao descritivo do item do Edital, pois não tem resolução 

mínima de 5MP e o comprimento do cabo não é de pelo menos 1,8M, ficando 

desclassificada para o item. O catálogo apresentado pelas empresas classificadas em 

terceiro lugar para o item 12 SYMA PRINT LTDA EPP foi analisado e não atende ao 

descrito do item do Edital, pois não tem resolução mínima de 5MP e não possui foco 

automático, ficando assim desclassificada para o item. A empresa classificada em quarto 

lugar para o item 12, TREND COMERCIAL EIRELI – EPP apresentou catálogo que atende 

ao descritivo do item do Edital. Item 13 – O catálogo apresentado pela empresa TREND 

COMERCIAL EIRELI – EPP foi analisado e desclassificado, pois as dimensões do gabinete 

são maiores do que o exigido no descritivo do Edital. O catálogo apresentado pela empresa 

SYMA PRINT LTDA EPP classificada em segundo lugar foi analisado e desclassificado, 

pois as dimensões do gabinete são maiores do que o exigido no descritivo do Edital. O 

catálogo apresentado pela empresa M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA - ME classificada 

em terceiro lugar foi analisado e desclassificado, pois as dimensões do gabinete são 

maiores do que o exigido no descritivo do Edital. Procedeu-se a abertura do envelope nº 02 

da empresa classificada em quarto lugar CELSO MARTINS DE OLIVEIRA – 

INFORMÁTICA – ME que foi analisado e desclassificado, pois as dimensões do gabinete 

são maiores do que o exigido no descritivo do Edital e a velocidade de barramento é menor 

que o exigido no descritivo do item do Edital. Procedeu-se a abertura do envelope nº 02 da 

empresa classificada em quinto lugar MICRO DO BRASIL LTDA – EPP e foi constatado 

que a autenticação digital do alvará de localização e o RG do sócio está com a validade 

vencida, ficando assim desclassificada para todos os itens deste Pregão e também não 

apresentou catálogo para este item.  Procedeu-se a abertura do envelope nº 02 da empresa 

classificada em sexto lugar PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA – ME foi analisado e 

desclassificado, pois as dimensões do gabinete são maiores do que o exigido no descritivo 

do Edital. Desta forma o item restou Fracassado, pois não há outras empresas classificadas. 

Item 14 - O catálogo apresentado pela empresa SYMA PRINT LTDA EPP foi analisado e 

desclassificado, pois a resolução e o zoom não atendem ao descritivo do item do Edital. Os 

catálogos apresentados pelas empresas TREND COMERCIAL EIRELI – EPP, LIZIANE 

DEVENS ME e CELSO MARTINS DE OLIVEIRA – INFORMÁTICA – ME classificadas em 

segundo, terceiro e quarto lugar respectivamente, foram analisados e desclassificados, pois 

o tamanho da tela não atende ao descritivo do item do Edital. Desta forma o item restou 

Fracassado, pois não há outras empresas classificadas. Desta forma segue a classificação: 
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SYMA PRINT LTDA EPP com o valor total de R$ 10.164,00 (dez mil cento e sessenta e 

quatro reais), WP DO BRASIL LTDA – EPP com o valor total de R$ 13.713,50 (treze mil 

setecentos e treze reais e cinquenta centavos), LIZIANE DEVENS ME com o valor total de 

R$ 95.850,00 (noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta reais) e TREND COMERCIAL 

EIRELI – EPP com o valor total de R$ 2.630,10 (dois mil seiscentos e trinta reais e dez 

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

itens foram adjudicados com exceção dos itens 13 e 14 que restaram fracassados e o 

item 15 que restou deserto. 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 pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio. A Sra. Pregoeira 

declarou encerrados os trabalhos. 
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