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EsTÀDo DÀ PÀBÀÍBÀ
PREFEIIÍJRÀ UUNICIPÀI, DE .'UÀZEIRINIIO

coMrssÀo PERr,{ÀNENTE DE LtcrtÀçáo

ÀtÀ oo1 - pREGÀo pREsENcrÀ! No ooo13/201?

Àtà dos trabâthos do Pregoeiro e Êquipê dê Àpoio. enca!legaclos de arua. nos procectirêntos
lelativos â 1lcitaçào acinâ indicada, que objetiva: CONTMTAÇÃO OE EtlpRESÀ DO Ml,tO pÀRÀ
EORNECER PÀRCEIÀDÀI,,ENTE E PoR coMPRÀI MÀTERIÀL DE EXPEDIENTE E DIDÁTIco PÀÂÀ ÀTENDER Às
DEMÀNDÀS DÀ ADi'{rNrSTRÀçÁO MUNICTpAL. Foi dadá a devida publicidadê ao celrâhe, em observânciaa legisláção peitinênre, utilizando-se do seguinte neio de divulgaçào: .rornat À União -!9/45/2At1t ouacllo de DivulgaÇáo do ó!9ào Realizador do Celtane - t9/A5/2Aú; Dj.álio Oficialdo Estado - 19/05/2Ot-1. Licitânres câdasrrâdos neste plocessor E. ZÀLl!À SOUZÀ - CNPJ:
O 4 . 9 1 8 . 1 6 1 / O O O 1 - T O ; GUEDES DISTRIBUIDoRÀ DE PRoDUtos DE IIüPEZÀ EIRELI - CNPJ:
24.441,944/0OAt25i PÀPE!ÀRIÀ ROCttÀ lTOÀ - CNPJ: 00.412.020/OOO1-70; PÀFÀIBÀ COLÀNDO COMÉRCIOE SERVIÇOS EM GaRA! EIRELI - CNPJ: L 9 . 5 9 4 . 2 I 9 / O O O 1 - 9 4 , nÀcNER CÀRTÀXO úÀReUES EIRELI - CNPJ:
I 9 . I 3 5 . 5 4 2 / 0 0 0 I - 0 2 . Às 08:30 holas do dia O1l06/201?, rêuntu-se o plegoêiro ê Equipe de Àpoio,
desiqnada pela !o!ra!ia n. 037 de 02/01/2A11, composta petos selvidoles: PEDRO EREIRE DE SO0zÀ
FILHO - Pregoeiro; IZÀIL DOS SÀNTOS - Menülo da equipê de apoio; IUCÀS MELO DE LtMÀ - Membroda equipe de apoio. hiciatnenre, confolhe as disposiçõês conricias no instrmento
convocàtólio, o Plegoeiro abliu à sessáo pública e êfêtuôu o crêdênciãhênrô dos intelessacros.Licitantes qualificados a pa!ricipá. desta !eunião: PÀAÀIBÀ COI4ÀNDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
GERAL EIRE!I - Àepresênranrê: ELsoN BATTSTÀ RÀüos; E. zÀ!!lÀ souzÀ - Rêpresentante: ERrsoNIÀ
ZAIMA SOUZA; IIAGNER CÀRTAXO i.íÀRQUES EIRELI - ÀepTesentantê: MÀNoEL VALDIR ÃNDRÀDE; PÀPEIARIA
ROCHA LTDÀ - RêPIE3ENtANIê: NIVÀI,DO EERREIRÀ DOS SÀNTOS JUNIÔR; GUEDES DISTRIBUIDORÀ DE
PRODoIOS DE LIMPEZÀ ÊIRELI - Replesenranrê: ROBSON IORRES DOS SÀNIOS. En seguida folamideDtificâdos os envelopes contêndo as p!ôpostas e os croclüneDtos.tê habilitaçãô aoJ ti.it.ntes
devidamênte qualificâdos, abrindo-sê os ênvetopes proposta cte p!êqos os quais tivelan seus
coD!êúdos lubricaclos pe10s presêntes. Ànalisadas as p!opostas, passou a infolnarr To.los oslicitântes apresêntà!an proposras, no aspecto fomâl, en consonáncià com as exigências doinstrumentô convôcatório. proc€deu-se o regisrro de preÇos aplesenraclos, a crÍvútgaçáo daclassrficàção das propostas e a convocaçào ctos licitantes. de acoldo com os critériosdêfioidos no instl*ento convocatório, pa(á a apresentaçâo clos 1a.cês. touve a oco!!ênciê .rêiqualdade .te p!êços corados, a classificaçào foi dêflnicta po. sorteiô nâ presença dospêrticipantes da reunião. posteriomênrê deu-se conrinuldacte a fase en que foran efêtuacios edevidamênte legistrâdos nô co!!6spôndente Histó!ico crà Àra, os lespêc!ivos rancês veibais.
Àpós a conclusâo ê divurgação do resulrado desta erapa rolam abelto§ os envelopê§ contendo adocmêntaçâo de habiritaÇão apenas dos ricitanres vencedoles, o5 quais tiver sêus conteúdosdevidamente ruhricàdos. t\nalisãdos os elehentos o plegoei!o passou â inlormàr: Toctos oslicitantes mêrho!es colocados ná fase de 1ânces velbais ford habiriràdos. consictela.lôs osvalores apresentados pelos licirantes, as obselvôçôes apontactas durânte ô plocesso e oscrité!ios definidos no instrúen!o convocarório, ao fi.â1, da sessão, ploduziu_se o segui.reresultado: licirânres vencedoles e lespecrivo va10r totat da contratàçào: GUEoEs DrsrRrBorDoRÀ
DE PRODUTOS DE LIIIPEZÀ EIRELI - valor: RS t5_ 493, r0; PAPELÀRIÀ ROCnÀ LTDÀ _ VaIo!: RS7.585175; PÀMIBÀ COI.IÀNDO COMÉRCIO E SERVICOS EM GEML EIREII - VA]Or: R§ 19.?00,50,. UAGNER
CÀÀTÀXO MÀRQUES EIRELI vato!: Rs 6.320,10, Os vatoles unirárlos, constanres das plopostas elancês apresentados, ben cono o resultado do cerrarnê con a devicra crôssirica;ào doslicitantês, esráo dênonsrrados no respectiro Mapa cle Àpuração, que fica fázendo parreinteglante desta Àra, independenre de transcrição. Houve negociàção do prêqoeiÍo co; oslicitaDtes, con vista à obtençào da nethor ofelra, o envelope contendo a ctocumêntação clorespectivo licltànte nào classificado dent!e as nelholes ploposras, ainda taclado, sê!ádevolvido ao seu representante. Eacultadô a palavÍâ: nenhuÍna obse.vaÇáo loi feitá.cônsidelaçÔes do Pregoeiro: o p!êgoeirô, tercto eto vista desenconrro com reteréncià aos Terhosde Àbertuia e Encerramenro da Ehplesa E. zàlma souzá, Do quê criz rêspeiro a chancela e/outemo dê âutenticaqâo dos nêsnos, resotveu diriqencia! a Junta cornê!cial .re canpinâ Glancre,suspendendo o piocêsso até sequnda-feira, dia O5 de junho, às OB:30 hs, quando se!á !êabe!roos trabalhos. ÃpÓs di1igéncia, ê Empresa E. zalma souza foi inabilitacta.. Nacla nals havên.iô âconstàr, Iavlou sê À presenre À!à, que clêpois dê lidâ e achada conrorme. vai devidahenre
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