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Protocolo: 11538/2017 Processo: Pregão Presencial n.º 1088/2017 

Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E 
ENCADERNAÇÕES PARA SESI/SENAI MARINGÁ 

Abertura: 22 03 2018 
 
CANCELA-SE O CERTAME, COM BASE NO ITEM 2 DESTE JULGAMENTO.  

 
1 – OBSERVAÇÕES 

� Registra-se que, iniciada a sessão pública, houveram duas proponentes participantes: SHERMAK 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP e DANILO HAUAGGE DE MELO 

ME.  

� O critério de julgamento do certame é: “menor preço unitário por lote”, Lote Único que possui 8 itens. 

Destes 8 itens, em específico o item 07 (Encadernação em capa dura) solicita quantidade menor, porém, em 

contrapartida, possui valor significativamente maior comparado aos demais itens. 

� Dessa forma, as duas proponentes, em suas propostas, reduziram apenas o Item 07 do respectivo Lote, não 

reduzindo o valor dos demais itens, ensejando assim, jogo de planilhas, na medida em que o valor do Lote 

reduziria drasticamente com a redução apenas do item 07, visto que o mesmo possuía valor maior e 

quantidade pequena. 

� Sendo assim, devido ao critério de julgamento utilizado bem como as propostas apresentadas conforme 

mencionado acima, esta entidade entende que, dando prosseguimento ao certame, não será alcançada a 

proposta mais vantajosa, ao passo que, os itens (1,2,3,4,5,6 e 8) os quais possuem grande utilização, não 

foram passíveis de desconto, pelo contrário, o desconto aplicado girou em torno apenas do item 07, o qual 

possui menos quantidade e que impactou nas propostas apresentadas. 

� Esta Comissão conclui pelo cancelamento deste processo licitatório em virtude do critério de julgamento e 

das propostas apresentadas, não trazerem à entidade, a proposta mais vantajosa. 

 
2 – JULGAMENTO  

Diante dos fatos, a Comissão de Licitação opina pelo CANCELAMENTO do certame, com fulcro no artigo 40 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI e item 19.5, “b” do Edital. 

3 – À autoridade superior para homologar. 
 

Curitiba, 05 de abril de 20178 
 

Araune C. de A. Duarte da Silva 
Presidente da Comissão de Licitações 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 
Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Comissão de Licitação 

 

 
  

a) DETERMINO o cancelamento, com base nas justificativas apresentadas; 
b) AUTORIZO a reedição com os aprimoramentos necessários, cumpridas as formalidades legais. 

 
Carlos Alberto Nalevaiko  

Gerência Corporativa de Planejamento e Gestão de Compras  
 

José Antonio Fares 
Superintendente do Sesi/PR 


