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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 14 horas, na Prefeitura Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente 

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

da licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº.001/2019, destinada ao Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a 

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

no Anexo I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO do edital. As empresas vencedoras 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 de algum lotes 

apresentou uma pequena diferença a menor, sendo registrados pela Pregoeira e Equipe de Apoio na presente sessão. Ademais, a empresa AMANDA 

COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA – EPP apresentou a prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) 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 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E 

EMBALAGENS LTDA - EPP, vencedora com o valor global de R$ 9.442,00 (nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais); LOTE 02 - a empresa 

KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, vencedora com o valor global de R$ 5.960,00 (cinco mil novecentos e sessenta reais); LOTE 03 - a 

empresa SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME, vencedora com o valor global de R$ 8.851,00 (oito mil oitocentos e 

cinqüenta e um reais); e LOTE 04 - a empresa BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI – EPP, vencedora com o valor global de R$ 31.956,50 (trinta e 

um mil novecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos). 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. 

 

 

MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA 

Pregoeiro  

 

 

CLEONICE TERESINHA DE ALMEIDA         ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA 

Equipe de apoio     Equipe de apoio 

 


	ATA Nº 02 - PREGÃO Nº. 001/2019 - SRP

