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ATA Nº 001-A13 DA REUNIÃO PARA 
ABERTURA E JULGAMENTO DO 
ENVELOPE “B” REFERENTE À 
LICITAÇÃO POR CONVITE Nº 
CPL/TCMRJ-001/2013. 

 
Aos três dias de maio de dois mil e treze, às treze horas e cinqüenta minutos, 
reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação sob a Presidência do Sr. 
João Carlos N. Pires, tendo como Membros, os Srs. Ivonildo Povoa V. 
Guimarães, Thiago Correia do Nascimento, e os representantes das Empresas 
Nascimento & Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda – ME e 
Comercial Gaulia Ltda – EPP, para em prosseguimento ao certame iniciado 
pela Ata nº 001/2013, proceder a abertura e julgamento do envelope “B” 
referente à licitação em epígrafe, autorizada pelo Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro-Presidente no processo no 40/0939/2013, visando a escolha da 
proposta mais vantajosa, representada pelo menor preço por item, para 
aquisição de materiais de expediente, de conformidade com o Anexos I 
(Proposta-Detalhe) e V (Termo de Referência) do Edital. Abertos os envelopes 
“B” – Proposta Detalhe, foram os documentos devidamente rubricados pela 
Comissão e pelos Licitantes presentes. Foi dada a palavra aos representantes 
das Licitantes para comentários sobre as propostas analisadas, não havendo 
qualquer manifestação. Em prosseguimento o Sr. Presidente divulgou e 
registrou os preços ofertados pelos participantes do certame para os 
respectivos itens. Houve empate nos itens 15, 40, 53 e 60. Realizado o sorteio, 
conforme item 7.6 do edital, foi declarada vencedora a empresa Comercial 
Gaulia Ltda – EPP para os mencionados itens. Analisadas as propostas a 
Comissão decidiu declarar vencedoras as Licitantes de acordo com a relação 
abaixo, classificando-as conforme mapa geral anexo à presente Ata. Foi 
questionado pelo representante da empresa Comercial Gaulia, a 
impossibilidade de existência do item 63(grampo Plástico estendido ) ser 
fabricado pela empresa Bacchi, instada pela Comissão, a representante da 
empresa Nascimento & Rodrigues confirmou que, com relação ao item citado, 
a marca cotada é a Bacchi. 
Empresa Itens que venceu 
Nascimento & 
Rodrigues 

1,2,7,8,9,10,14,16,23,25,26,27,29,30,34,35,36,41,42,44, 
48,52,55,57,59,61,62,63 e 64. 
 
Valor total: R$ 15.465,85 

  
Empresa Itens que venceu 
Comercial Gaulia 3,4,5,6,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,24,28,31,32,33,37, 

38,39,40,43,45,46,47,49,50,51,53,54,56,58,60. 
Valor total: R$ 5.370,90 
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Fica aberto o prazo recursal nos termos da Legislação vigente. Nada mais havendo 
a deliberar, o Presidente deu por encerrada a sessão, e, para constar, eu Ivonildo 
Povoa Venerotti Guimarães, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, assino 
juntamente com os Membros da Comissão e os representantes das licitantes 
presentes. 
 
 

  
   João Carlos Nunes Pires                                            

         Presidente 
 
 
 
Ivonildo Povoa V. Guimarães                          Thiago Correia do Nascimento 
      Membro e Secretário                 Membro 
            
 
 
Nascimento & Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda – ME 
 
 
 
Comercial Gaulia Ltda – EPP 
 


