ATA da Sessão do Pregão Presencial
PROCESSO N.º018/2018
EDITAL N.º005/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4
Aos 5 (cinco) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 10:30 (dez horas e trinta)
reuniram-se o Pregoeiro MARGARETH DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO e a Equipe de Apoio, composta
por: CASSANDRA SANTOS, KATIA CHRISTINA OLIVEIRA E SILVA, MARCO ANTONIO ROSTIROLLA e
MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO designados conforme Portaria 031/2018 e suas complementares,
para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4; conforme Edital do Pregão N.º 005/2018 e seus
anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e
seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da
Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc).
1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de
credenciamento em anexo, com exceção da empresa SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA, que efetuou a
remessa dos documentos de habilitação e proposta através de portador, estando ausente do certame.
2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os
envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:
ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIREILI - EPP – inscrita no CNPJ nº 09.666.393/0001-41,
representada por Elisia Maria Pina de Oliveira Azeredo;
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - inscrita no CNPJ nº 18.589.619/0001-49, representado por Matheus
Paiva de Sá. .
3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e
rubricadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores
anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem
crescente:
Para o item de Nº 1 (PAPEL A4):
Somar Rio Distribuidora Ltda com o valor unitário de R$16,98;
ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIREILI - EPP com o valor unitário de R$16,50;
4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios
estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do
Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o seguinte resultado:
Para o item de Nº 1 (PAPEL A4):
ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRILI - EPP com o valor unitário de R$16,50.
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5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, da licitante de melhor proposta e, a devida
consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ON LINE PAPELARIA E
INFORMATICA EIRELI - EPP, conforme registros em anexo; constatou-se que os documentos exigidos no
Edital foram atendidos.
Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital.
Após a aclamação do vencedor foram dadas vistas a empresa presente na proposta e documentos de
habilitação do vencedor.
Em seguida, não havendo manifestação da empresa presente quanto à intenção de interpor Recurso
Administrativo. O Pregoeiro proclamou como vencedor a ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA.
6 - Foram retidos os documentos apresentados pelos Licitantes, que ficarão retidos até a assinatura do
contrato pelo licitante vencedor.
7 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida, foi assinada
pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Pregoeiro:
MARGARETH DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO
Equipe de Apoio:
CASSANDRA SANTOS
KATIA CHRISTINA OLIVEIRA E SILVA
MARCO ANTONIO ROSTIROLLA
MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO

Licitantes:
ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA

SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA
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