ATA DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018
PROCESSO LICITATÓRIO 01/2018 / PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios e suprimentos de copa,
cozinha e higiene para a Câmara Municipal de Ibirité, com entrega parcelada
conforme requisição e Conforme Edital.

Aos vinte e seis dias de Junho de dois mil e dezoito, nesta cidade do Estado de Minas
Gerais, no Plenário da Câmara Municipal de Ibirité, reuniram-se, a partir das 9:30h
(nove horas e trinta minutos), em sessão pública, o Pregoeiro, Nilson Aparecido
Resende, nomeado conforme Portaria nº 02/2018, e nesta mesma portaria designada
a Equipe de Apoio, assim composta: Euzilene Feliciano Pereira Lucas, Nélio Eduardo
Vasconcelos Caetano e José Murilo Chaves, para julgar as amostras apresentadas pelas
licitantes: Arte Original LTDA - ME nos itens 10; 13; 19 e 22; Gold Limp Distribuidora
de Materiais Descartáveis LTDA nos itens 07; 08; 09; 16; 20; 21; 24; 25 e 26; e
Atacadão Material de Limpeza LTDA no item 04. Após proceder a análise das amostras
apresentadas com verificação das descrições dos itens e as informações contidas nas
embalagens, essa comissão chegou aos seguintes entendimentos das características
sensoriais dos itens relacionados abaixo, referentes ao Pregão Presencial nº 01/2018.
Metodologia e resultados - foram utilizadas medidas caseiras para avaliar o
rendimento, resistência, aparência, tempo de filtragem, consistência, além de
averiguadas características tais como: cor, sabor, odor, a fim de selecionar os itens
apropriados e emitir os pareceres correspondentes. Foram usadas para teste,
inicialmente, as amostras cotadas em 1º lugar. Os produtos analisados foram os
seguintes: Amostras - Arte Original LTDA - ME Item 10 - Detergente marca Klin –
atende às especificações constantes no edital, item 13 - Filtro de Papel marca Jovita o
produto não atende às especificações constantes no edital (micro furos), item 19 Papel Higiênico marca Ótimo o produto não atende às especificações constantes no
edital (extra branco) e o item 22 - Sabão em Barra marca conde - o produto atende
às especificações constantes no edital. Gold Limp Distribuidora de Materiais
Descartáveis LTDA Item 07 - Copo Descartável 200ml o produto não atende à
especificação (branco transparente) constante no edital, os itens 08 - Copo
Descartável 50ml marca Copoplast, 09 – Desinfetante marca Feroz; 10 – Limpador
Multi uso – Qótimo os produtos atendem às especificações constantes no edital. O
item 20 - Papel Toalha marca Up Paper o produto não atende especificação do edital
(branco extra) e também não apresenta características sensoriais apropriadas ao uso,
item 21 – Pedra Sanitária marca Sany o produto atende às especificações do edital, o
item 24 – Sabonete Líquido marca Duomo o produto não atende especificação do

edital (perolizado e cremoso; sulfato de sódio) contendo sim ácido cítrico e cloreto de
sódio. Os itens: 25 – Saco para Lixo 50 litros e 26 – Saco para Lixo 100 litros ambos
marca Exata atendem às especificações do edital. Atacadão Material de Limpeza
LTDA o único item 04 – Café marca Super Minas o produto não atende às
especificações do edital e não apresenta características sensoriais apropriadas, e,
quando coado de difícil filtragem. Diante do exposto o Pregoeiro RETIFICA sua decisão
e declara vencedoras e habilitadas as licitantes nos itens que atenderam o especificado
no Edital. As licitantes, Arte Original LTDA – ME Itens: 13 e 19, prazo até dia
29/06/2018 para apresentar os itens de acordo com o Edital; Gold Limp Distribuidora
de Materiais Descartáveis LTDA Itens: 07, 20, e 24 prazo até dia 29/06/2018 para
apresentar os itens de acordo com o Edital; e, Atacadão Material de Limpeza LTDA
item 04 prazo até dia 29/06/2018 para apresentar o item de acordo com o Edital. Não
havendo nada mais a declarar, foi encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente
ata, que segue assinada por todos os presentes.
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