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Ata II de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 41/2017-CISAMUSEP. 

 

 Aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2017, às 09h, na sala de licitações do 

CISAMUSEP, foi reaberta a presente sessão para dar continuidade aos procedimentos, 

referentes 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. Retomada a sessão, constatou-se que a empresa FARIAS E 

KOSHIBA COMERCIAL LTDA – ME apresentou a marca GENÉRICO para o item 10 do lote 

2 sendo assim desclassificada por não se tratar de uma marca válida. A empresa TANGO 

LTDA – ME foi desclassificada do item 10 do lote 2 por ter apresentado a marca DIVERSO 

RJ45 em sua proposta de preços, não se tratando de uma marca válida. A empresa TREND 

COMERCIAL EIRELI – EPP solicitou desclassificação dos itens 1, 2, 3 e 8 do lote 2 por não 

possuir “Laudo de Lavra de Laboratório Certificado” atestando a qualidade de similar ao 

produto de referência. A empresa LIZIANE DEVENS ME solicita desclassificação do item 13 

do lote 2 em razão de ter apresentado a cotação de um computador com alterações na 

configuração não previstas no Edital. A empresa COMERCIAL PAIÇANDU EQUIPAMENTOS 

EIRELI – EPP foi desclassificada de todos os itens do pregão por ter apresentado Alvará de 

Localização com autenticação digital vencida e por não ter apresentado “Laudo de Lavra de 

Laboratório Certificado” conforme itens 12.3.3 e 13.1 do Edital. A empresa INT SOLUÇÕES 

PARA RECICLAGEM LTDA foi desclassificada de todos os itens do pregão em razão de ter 

apresentado o RG dos sócios, o Alvará de Localização e o Laudo de Lavra de Laboratório 

Certificado autenticados digitalmente em nome divergente da proponente conforme item 

12.3.3 do Edital. A empresa INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA manifesta a intenção 

de recurso por ter reconhecido firma em cartório digital em nome de outra empresa, sendo que o 

contrato social é autenticado pela junta comercial, é digital e é válido. Conforme item 16.1 do 

Edital, fica concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso 

interposto. A sessão foi suspensa às 10h30min para análise dos catálogos das proponentes com 

retorno previsto para o mesmo dia às 16 horas. 

 

COMISSÃO: 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
Pregoeira 
 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOSO 
Membro 
 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 
Membro 
 

MARIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO PASQUINI 
Membro 
 

MATHEUS LUIZ SAITO SOARES 
Membro 
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PARTICIPANTES: 
 
 
CNPJ: 07.703.592/0001-57 - INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA, representada 
por ROMARIO RUBENS SYLVESTRE, portador do CPF nº 586.514.389-15 
 
 
CNPJ: 04.483.808/0001-28 - WP DO BRASIL LTDA – EPP, representada por JEAN 
CLEBER RAMALHO portador do CPF nº 010.130.479-07 
 
 
CNPJ: 07.300.151/0001-04 – SYMA COMPUTADORES LTDA, representada por 
MAXIONILO ROBERTO DE LIMA, portadora do CPF nº 523.333.029-68 
 
 
CNPJ: 08.289.402/0001-60 – LIZIANE DEVENS ME, representada por LAERCIO 
GERALDO BENVENUTTI, portador do CPF nº 545.791.479-87 
 
 
CNPJ: 23.130.098/0001-05 - TREND COMERCIAL EIRELI – EPP, representada por 
JOÂO WILLIAM DE ALMEIDA, portador do CPF nº 356.227.378-93; 


