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Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, na Prefeitura Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº.656/2017, com o objetivo de concluir o julgamento  da 

licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº.015/2018, destinada ao Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para para a 

aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados à Secretaria Municipal da Educação, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes 

no Anexo I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO do edital. No momento de abertura da sessão não houve a presença de licitantes. As 

empresas vencedoras ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME, KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME e GD ATACADISTA EIRELI – EPP, 

apresentaram no prazo estipulado, nova planilha, com distribuição igualitária da redução no preço final em cada item que compõe o lote, nos termos dispostos 

no ponto X.1.2. do edital, conforme propostas anexas e que passam a fazer parte integrante do processo. Em razão dos arredondamentos dos valores de cada 

item, o valor final dos lotes apresentou uma pequena diferença a menor, sendo registrados pela Pregoeira e Equipe de Apoio na presente sessão. Ademais, a 

empresa GD ATACADISTA EIRELI – EPP apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Municipal atualizada, nos termos da Lei Complementar 

123/2006, confirmando, assim, sua habilitação. Dessa forma, ratifica-se o resultado da sessão anterior, corrigindo-se, todavia, o valor final dos lotes, que ora 

registra-se: LOTE 01 – a empresa GD ATACADISTA EIRELI – EPP, vencedora com o valor global de R$ 11.493,00 (onze mil quatrocentos e noventa e 

três reais); LOTE 02 - a empresa KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, vencedora com o valor global de R$ 15.463,60 (quinze mil quatrocentos e 

sessenta e três reais e sessenta centavos); LOTE 03 - a empresa ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME, vencedora com o valor global de R$ 8.599,90 

(oito mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos); LOTE 04 - a empresa KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, vencedora com o 

valor global de R$ 44.660,50 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e cinqüenta centavos). Registra-se que a Pregoeira e Equipe de Apoio 

constataram a ocorrência de erro na soma do valor total do Lote 01, na importância de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos), estando, todavia, os valores 

unitários e totais de cada item corretos. Assim sendo, foi procedida a correção do valor final nos termos dispostos no item VII.6 do edital, no valor supra 

registrado.  Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelo representante da empresa 

participante, Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
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