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Ata III de verificação de concordância de preço da Licitação na Modalidade Pregão nº 29/2017-
CISAMUSEP. 

Aos 19 (dezenove) dia do mês de Janeiro de 2018, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão e Advogado do CISAMUSEP, foi reaberta 

a presente sessão para dar continuidade aos procedimentos referentes ao Processo nº 29/2017 - 

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

para aquisição de Equipamentos de Informática necessários para o funcionamento da nova sede do 

Centro de Especialidades do Paraná – CEP/CISAMUSEP. Cumpre recordar que a presente sessão 

se faz necessária em razão da rescisão do contrato nº 82/2017, firmado em 26/10/2017 com a 

empresa M. I. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – EPP, referente aos itens 1 do lote 1 e item 

2 do lote 2 deste Pregão. Foram convocadas as empresas SYMA COMPUTADORES LTDA e 

CELSO MARTINS DE OLIVEIRA – INFORMÁTICA – ME, classificadas em segundo lugar para os 

respectivos itens. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a presença dos proponentes 

representados pelas empresas: CNPJ: 27.781.724/0001-76 – CELSO MARTINS DE OLIVEIRA – 

INFORMÁTICA - ME, representada por GUILHERME VERONEZ COSTA, portador do CPF nº 

087.102.579-50 e CNPJ: 04.912.543/0001-36 – SYMA COMPUTADORES LTDA, representada por 

MAXIONILO ROBERTO DE LIMA, portador do CPF nº 523.333.029-68. Em relação ao item 1 do 

lote 1, o representante legal da empresa SYMA COMPUTADORES LTDA confirmou o mesmo valor 

unitário da empresa M. I. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – EPP de R$ 3.205,00 (três mil 

duzentos e cinco reais). Em relação ao item 2 do lote 2, o representante legal da empresa CELSO 

MARTINS DE OLIVEIRA – INFORMÁTICA – ME não confirmou o mesmo valor unitário da empresa 

M. I. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – EPP de R$ 3.205,00 (três mil duzentos e cinco 

reais). Ato seguinte, em razão da negativa da empresa CELSO MARTINS DE OLIVEIRA – 

INFORMÁTICA – ME em não confirmar o mesmo preço realizado pela primeira colocada, e conforme 

item 15.2 do Edital, em razão de não haver licitante enquadrado como ME e EPP, questionou-se o 

representante legal da empresa SYMA COMPUTADORES LTDA sobre a possibilidade de fazer o 

mesmo preço da primeira colocada em relação ao item 2 do lote 2 no que ele respondeu 

afirmativamente. Em razão da concordância da empresa SYMA COMPUTADORES LTDA o contrato 

referente a ambos os lotes será direcionado para a referida empresa. É suspensa a sessão às 

09h20min para análise do catálogo dos itens com retorno previsto para o dia 19 (dezenove) de 

Janeiro de 2017 (Sexta-feira) às 13h30min. 
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