ATA DE ANÁLISE FINAL DAS AMOSTRAS REAPRESENTADAS E RECLASSIFICAÇÃO DAS
LICITANTES
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 dez dias de Julho de dois mil e dezoito, nesta cidade do Estado de Minas Gerais, no
Plenário da Câmara Municipal de Ibirité, reuniram-se, a partir das 10 (dez horas), 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 analisar e julgar as amostras reapresentadas pelas licitantes, e os pedidos
formais de declínio de fornecimento dos itens: 04 Café e 15 Garrafa Térmica pela
empresa Atacadão Material de Limpeza LTDA; pedido de solicitação de
desclassificação quanto aos itens: 07- Copo Descartável 200ml, 20 - Papel Toalha
marca Up Paper e 24 – Sabonete Líquido marca Duomo pela empresa Gold Limp
Distribuidora de Materiais Descartáveis LTDA ; e, solicitação de desclassificação
quanto aos itens: 13 - Filtro de Papel marca Jovita e 19 - Papel Higiênico marca
Ótimo pela empresa Arte Original LTDA – ME. Após análise fizeram o
reenquadramento dos itens conforme ordem de classificação dos lances no certame e
as licitantes ficaram reclassificadas conforme a seguir:
Itens

Qtde

Unid.

Descrição do Item

Empresa Vencedora

CNPJ
23.407.083/0001-33

Valor
Unit.
3,70

Valor
Total
532,80

02

144

Unid.

Arte Original Ltda. –
ME

10

48

Unid.

20

80

Fardo

Água sanitária - Água sanitária à base de
cloro. Composição química: hipoclorito de
sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro
ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente
amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e
desinfetante de uso geral. Frasco de 2 litros, a
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número
do lote, validade e número de registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 12
meses a contar da data do recebimento.
Detergente - Detergente líquido neutro,
biodegradável, pronto uso, frasco 500ml.
Acondicionado em embalagem original do
fabricante, com o nome do responsável
técnico, o lote, data de fabricação, validade e
registro no Ministério da Saúde. Validade
mínima 12 meses a contar do recebimento.
Caixa contendo 24 frascos de 500ml cada,
com amostra.
Papel Toalha- Toalha de papel interfolhada,
cor branco extra, formato aproximadamente

Arte Original Ltda. –
ME

23.407.083/0001-33

1,45

69,60

Arte Original Ltda. –
ME

23.407.083/0001-33

7,30

584,00

Rua José Maria Taitson, 81 – Centro – Ibirité/MG CEP: 32400-221 – Fone: (31) 3521-7900

22

01

Pct.

23

06

Pct.

23 x 21,5cm; fardo com 1000 folhas;
contendo 05 (cinco) pacotes de 200 folhas
embalados Individualmente, com amostra.
Sabão em barra – Barra sólida translúcida
com sais de ácidos graxos e coadjuvantes, ph
10, não inflamável. Embalagem plástica
contendo 05 unidades e informações do
fabricante, com amostra.
Sabão em pó - Sabão em pó branqueador
com tensoativo biodegradável, com aroma
agradável inofensivo à pele de boa qualidade,
embalagem em caixa de papelão com
1000gramas; validade mínima 12 meses, a
contar da data do recebimento.

Arte Original Ltda. –
ME

23.407.083/0001-33

5,90

5,90

Arte Original Ltda. –
ME

23.407.083/0001-33

6,00

36,00

Total de itens: 05

3

24

Valor

Unid.

08

02

Cx

09

144

Unid.

11

06

Pct.

12

16

Pct.

14

36

Unid.

16

288

Unid.

Álcool – Álcool etílico hidratado, graduação
não inferior a 65 INPM, na forma gel. Frasco
de 500 ml. Certificado ABNT NBR 5991.
Acondicionado em embalagem original do
fabricante, com o nome do responsável
técnico, o lote, data de fabricação, validade e
registro no Ministério da Saúde. Validade
mínima 12 meses a contar do recebimento.
Caixa contendo 12 frascos de 500 ml cada.
Copo
descartável
–
Copo descartável para água capacidade 50ml;
material de poliestireno, branco transparente,
corpo frisado, bordas arredondadas, não
tóxico, peso unitário mínimo de 0,75 gramas
por copo, em cada copo deverá constar;
gravação da marca ou identificação do
símbolo do fabricante, símbolo de reciclagem
, conforme ABNT NBR 13230/1994, e
atender à norma da ABNT NBR 14865/2002
–
copos
plásticos
descartáveis.
Acondicionado
em
caixa
contendo
50manga/pacote com 100 unidades. Nas
embalagens deverão constar a capacidade de
cada copo e a quantidade de copos, com
amostra.
Desinfetante – Desinfetante líquido antiséptico e germicida perfumado embalagem
com 2 litros, acondicionado em caixa com 12
unidades, com validade mínima 12 meses a
contar da data do recebimento, com amostra.
Esponja de lã - Esponja de lã de aço com
embalagem plástica c/08 unidades cada c/
peso líquido de 60g.

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

Esponja p/ lavar louça dupla face - Esponja
para limpeza tipo dupla face de espuma de
poliuretano e fibras sintéticas, com material
abrasivo, com função bactericida, medindo
110 x 75 x 9, com formato retangular, na cor
amarela com verde. Pacote com 03 unidades.
Flanela para limpeza - Flanela para limpeza
40 x 60 cm, 100% algodão, cor branca.
Limpador multiuso - Limpador multiuso
instantâneo 500 ml, para limpeza geral.

R$
1.228,30

11.251.668/0001-28

3,75

90,00

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

59,00

118,00

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

3,68

529,92

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

1,00

6,00

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

1,45

23,20

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda
Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis

11.251.668/0001-28

1,56

56,16

11.251.668/0001-28

2,05

590,40
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17

72

Unid.

18

24

Unid

19

216

Fardo

21

500

Unid.

25

20

Pct.

26

40

Pct.

Aspecto: líquido incolor. Acondicionado em
embalagem original do fabricante, com o
nome do responsável técnico, o lote, data de
fabricação, validade e registro no Ministério
da Saúde. Validade mínima 12 meses a contar
da data do recebimento. Caixa contendo 12
frascos de 500ml cada. Com amostra
Pano de chão – pano de chão em tecido
100% algodão. Tipo saco, bordas com
acabamento
em
overlock,
medindo
aproximadamente 50 X 80cm. O produto
deverá ter etiqueta com dados de
identificação e marca do fabricante.
Pano de prato – Pano de prato em tecido
100% algodão. Embainhado nas laterais,
medindo aproximadamente 50 X 70cm, cor
branca absorvente, lavável e durável. O
produto deverá ter etiqueta com dados de
identificação e marca do fabricante. Unidade.
Papel higiênico - Papel higiênico de primeira
linha, textura macia, picotado, extra branco,
rolo de 60 metros. Embalagem primária em
polietileno original do fabricante com dados
de identificação do produto cada fardo com
04 rolos de 60m, com amostra.
Pedra
sanitária
Pedra
sanitária
desodorizador para vaso sanitário, com
suporte plástico, componentes principais:
sulfonato de sódio, bicarbonato de sódio,
detergente
aniônico,
coadjuvantes,
fragrâncias e corante. A cada descarga produz
uma solução que limpa e perfuma o vaso
sanitário continuamente. Aromas: Floral,
Lavanda e/ou Pinho. Deverá ter durabilidade
próxima a 350 descargas, peso aproximado
26 gramas (pedra e suporte). Validade
mínima 12 meses, a contar da data do
recebimento. Com amostra.
Saco para lixo - Saco para lixo, reforçado
capacidade 50 litros, cor preta em polietileno
de alta capacidade, bocal mais largo, NBR
9191, padrão ABNT, pacote c/50 unidades.
Na embalagem de cada pacote deverá vir
impresso de fábrica a quantidade de sacos e a
capacidade de litros. Com amostra.
Saco para lixo - Saco para lixo, reforçado
capacidade 100 litros, cor preta em
polietileno de alta capacidade, bocal mais
largo, NBR 9191, padrão ABNT, pacote c/25
unidades. Na embalagem de cada pacote
deverá vir impresso de fábrica a quantidade
de sacos e a capacidade de litros. Com
amostra.

Ltda

Copo
descartável
–
Copo descartável para água capacidade
200ml; material de poliestireno, branco
transparente,
corpo
frisado,
bordas
arredondadas, não tóxico, peso unitário
mínimo de 2,20 gramas por copo, em cada
copo deverá constar; gravação da marca ou

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

2,08

149,76

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

1,45

34,80

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

4,20

907,20

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

0,92

460,00

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

5,40

108,00

Gold Limp Distr. De
Mat. Descartáveis
Ltda

11.251.668/0001-28

6,70

268,00

Valor

R$ 3.341,44

Atacadão Mat. De
Limpeza Ltda.

02.954.216/0001-11

68,00

Total de itens: 13
07

16

Cx.
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1.088,00

13

144

Cx.

24

08

Gl.

identificação do símbolo do fabricante,
símbolo de reciclagem , conforme ABNT
NBR 13230/1994, e atender à norma da
ABNT NBR 14865/2002 – copos plásticos
descartáveis. Acondicionado em caixa
contendo 25manga/pacote com 100 unidades.
Nas embalagens deverão constar a capacidade
de cada copo e a quantidade de copos, com
amostra.
Filtro de papel - Filtro de papel no formato
cônico, com micro furos e dupla costura
lateral, na cor branca, nº 103, caixa com 30
unidades, com amostra.
Sabonete líquido - Sabonete líquido
perolizado cremoso que contenha em sua
formulação lauril éter sulfato de sódio,
cocoamidopropil bataina, emolientes e
hidratantes, PH próximo da pele. Sabonete
líquido indicado para lavar as mãos,
substâncias neutras de limpeza com aroma de
lavanda ou erva doce. Embalagem de 5 litros.
Validade mínima 12 meses a contar da data
do recebimento. Com amostra.

Total de itens: 03

Atacadão Mat. De
Limpeza Ltda.

02.954.216/0001-11

3,88

558,72

Atacadão Mat. De
Limpeza Ltda.

02.954.216/0001-11

19,70

157,60

Valor

R$ 1.804,32

Não havendo nada mais a declarar, foi encerrada a sessão da qual foi lavrada a
presente ata, que segue assinada por todos os presentes.
Nilson Aparecido Resende

Pregoeiro

___________________________________

Equipe de apoio:
Euzilene Feliciano Pereira Lucas

___________________________________

Nélio Eduardo Vasconcelos Caetano

___________________________________

José Murilo Chaves

___________________________________
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