
Processo: 040/0619/2014 

Data: 28/01/2014  

 

 

Comissão de Licitação – PREGÃO 
ATA do PREGÃO Nº TCMRJ – 005/2014 de 26 de fevereir o de 2014  

 
 
ATA DA REUNIÃO DA 
LICITAÇÃO POR PREGÃO 
PRESENCIAL TCMRJ Nº 
005/2014. 

 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 
trinta minutos, reuniram-se o Pregoeiro Sr. Dalmir José da Silva Oliveira, a equipe 
de apoio formada pelos servidores Alexandre de Freitas, Fernanda Philippi de 
Negreiros Maluf, Renato Triani Guerra e Tiago Kneip p Ramos,  nomeados 
através da Resolução Nº 861 de 06/01/2014, publicada no DORIO de 07/01/2014 e o 
representante da empresa COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP para a realização do 
Pregão em epígrafe, autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente 
no processo no 40/619/2014, visando à escolha de proposta mais vantajosa, 
representada pelo menor preço por lote , objetivando a aquisição de itens de 
almoxarifado para o TCMRJ , de conformidade com os Anexos I e VII (Proposta 
Comercial e Termo de Referência) do Edital do Pregão/TCMRJ Nº 005/2014. Na 
hora prevista, o Sr. Pregoeiro solicitou ao participante presente que se dirigisse à 
mesa diretora dos trabalhos, para o procedimento de credenciamento. A empresa 
COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP declarou ser “Micro ou Empresa de Pequeno 
Porte” (LC 123/2006). Ultrapassada esta fase, foi aberto o envelope “1 – Proposta 
Comercial” e os preços divulgados aos presentes. Em seguida foi o participante do 
certame classificado, de acordo com o item 8 do Edital, e convocado pelo Sr. 
Pregoeiro para iniciar a fase de lances verbais, procedimento este adotado para 
cada um dos 2 (dois) lotes, sucessiva e ordenadamente, não tendo sido ofertado 
nenhum lance por parte do licitante presente. O licitante foi então classificado, em 
cada lote, conforme tabela abaixo: 
 
LOTE 01 - Material Descartável (papel higiênico int erfolhado, toalha de papel 
interfolhada, copo plástico (água e café), esponja abrasiva e guardanapo de papel) : 
Empresa Valor Lote (R$) 
COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP 33.200,00 

 
LOTE 02 - Material de Limpeza e Higiene (detergente  líquido, sabonete líquido 
perolizado, inseticida aerosol) : 
Empresa Valor Lote (R$) 
COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP 2.764,20 

 
A seguir o Sr. Pregoeiro procedeu à abertura do envelope “2 Documentação”, da 
empresa que apresentou a melhor oferta em cada lote. Foram os documentos 
devidamente rubricados pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representante 
da empresa licitante presente. Para confirmação das certidões apresentadas por 
meio eletrônico, a Equipe verificou suas autenticidades através de consultas 
realizadas durante esta sessão nas respectivas páginas, através da Internet. 
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Constatando que os documentos apresentados pelas empresa participante do 
certame atendiam os requisitos do Edital, foi declarada habilitada e vencedora  a 
empresa abaixo relacionada, para os respectivos lotes: 
 
Lote  Empresa Valor Lote R$ 

1 COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP 33.200,00 

2 COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP  2.764,20 

Total    35.964,20 

 
O representante da empresa participante do certame, instado pelo Sr. Pregoeiro, 
não manifestou interesse em interpor recurso. Em prosseguimento, o Pregoeiro 
adjudicou  os lotes 1 e 2, objetos da licitação, à empresa vencedora conforme 
quadro acima. Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Pregoeiro Dalmir José da Silva 
Oliveira  deu por encerrada a sessão, e, para constar, eu, Renato Triani Guerra, 
lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, vai por mim assinada, pelo Pregoeiro e 
demais Membros da Equipe de Apoio e pelo representante da empresa licitante 
presente. 
 
 
 
 

Dalmir José da Silva Oliveira 
Pregoeiro 

40/901.474 
 

Fernanda Philippi de Negreiros Maluf 
Equipe de Apoio 

40/901.523 

Tiago Kneipp Ramos 
Equipe de Apoio 

40/901.756 
 
 

Renato Triani Guerra 
Equipe de Apoio/Secretário 

40/901.285 

Alexandre de Freitas 
Equipe de Apoio 

40/900.655 
 
 
 

• COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP 
 


