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PREGÃO PRESENCIAL N' 054/2019 - Sessão N' 001

Abertura da Sessão

As ]5:00 horas do dia 14 de tllaio de 2019, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS, a Pregoeira Esther Lona Vieíra e a equipe de apoio Luciano Sena Caxias
de Araújo, designados pela Portaria n' 1.606 de 19 de dezembro de 201 8, para realizar os procedimentos
relativos ao processamento do Pregão Presencial N' 54/201 9.

Inicialmente, a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se ao credenciamento.

Credenciamento

A Pregoeira solicitou aos seus representantes que apresentasseil] os documentos exigidos no
Edital. Depois de analisados os documentos, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os

Da entrega dos Envelopes.
A Pregoeira declarou encerrada a fase de credenciamento, em seguida solicitou aos interessados

que entregassem os envelopes n' 01 contendo a Proposta e o n' 02 contendo a habilitação, passando-se
à aberhra das propostas dos respectivos credenciados.

Da Classificação das Propostas
Abertos todos os envelopes propostas de preços, a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao

conteúdo das mesmas, solicitando que as rubricassem.
Após, passou-se a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital e à classificação da

proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando assim
classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor

PROPOSTAS POR ITEM

F: NIPli l.:SA  
A']'S BRASIL IND(JS']'R]A
QUEM ICA LTDA   28.378.667/00o1-41 Lamartinc Aibcrto Franco de Godos 
AVANAINDUSTRIA
QUEM ICA EIII{ELI

N4icro

l:ínpícsíüEmpres
Pequeno Porte

08.990.721/000}-06 Gilmário Santos Anlorinl 26.186.81800

3.R.INDUZ'l'R[A CO»IERCIO
1: TriANSPOltTE [)]l:] PROD
)UiMiCOS LI'DA   03.157.268/0002-00 P?lula Flenri(tuc Strabello 163.300.958-09

Vjtl:EI,QUiN41CAI.vnA   47.003.579/000t-00 \4ar(:cln {lL: Sniiza ('rl 17  
)LJIMISA S.A   43.683.069/0001-70 \ l ISFNTF  

ITENI  

  I'OLICLORETO DEALUNlINIO KG 2 1 6o o

Fornecedor Marca Situa cã n Vn in t'
G.R. mOUSTRTA counkêiÕ E l   Cjassi Rendia -    
QuiMiSA S.A.   ('lasçi llcndn .    

    rl aqui flcndn .    
      \ ClasRificnd(l -    

AVARA I NDÜSTRIA OUIMICÀ ÊIkÉI II   Nln sçi flc n rln    
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Dos Lances por item

Aberta a fase dos lances, a Pregoeira convidou os autores das respectivas propostas classificadas
que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com inalar
preço a inauguração das rodadas.

Da Habilitação

Após a classificação, passou-se à abertura do envelope 02 de habilitação da primeira colocada,
tendo a Pregoeira facultado aos interessados a verificação da documentação. ' '

Analisada a documentação, a Pregoeira considerou habilitada a primeira colocada.

Da fase de Recursos

Nenhum participante ]llanifestou intenção de recorrer

Da Adjudicação
Ante a inexistência de manifestação de interposição de recursos, a Pregoeira adjudicou o obieto

do certameàvencedorada licitação, naformaabaixo. ' ' ' ''''''

1;0RNECEDOR: G.R. INDUSTRIA COMERCIO E
ICOSLTDA 1)0CUN'LENTO: 03.157.268/0002-00 VALOR: R$

33.480,00

Das Ocorrências na Sessão Pública
Não houve ocorrências dignas de nota

Encerramentos cla Sessão

A Pregoeira informa que os envelopes Habilitação não abertos estarão disponíveis para retirada no
DepartamentodeLicitaçõeseContratosapósacontratação. \ . ./ ' '

Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que,
lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presentes. ' '"

©
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r

Equipe de Apoio

Licitantes presentes
\

28.378.667/0001-41 rSTP.iA QÜiÉãiêÃ [:lbÃ

47 .o03 .j?$2ÕÕÕÍ:6a ÍEÊÜ'QtjÍMiêÃ'i:ibÃ

43.683.Õ69/00Ó .70 - QUIMISA S.A
Representante: Não houve representante
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