
 

Cruzeiro do Iguaçu, 29 de abril de 2019 

Ata de sessão de Avaliação das amostras dos produtos do Pregão nº 021/2019 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender 

os diversos setores da administração municipal, conforme consta no Anexo I, parte integrante do Edital. 

HORÁRIO: 13:30(TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS) 

Às treze horas e trinta minutos dos vinte e nove dias de abril de 2019, na sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. 13 de maio, 906, Centro, em Cruzeiro do Iguaçu - Estado do 

Paraná, realizou-se a sessão pública para avaliação e julgamento das amostras apresentadas pelas empresas 

classificadas e habilitadas em ata do Pregão Presencial ocorrido em 17/04/2019. Presentes o pregoeiro o Sr. 

José Nilton de Souza, bem como os componentes da equipe de apoio, Tatiane Aparecida o Prado, que esta 

subscrevem. Também presentes na sessão a comissão avaliadora das amostras, as senhoras  Nerci De Souza 

Boeno, Neide Lurdes Derengoski Savighago, Adriane Zorzi e  Maria Seloir Speazzatto De Amaral. E para que 

conste, decorrido o prazo para apresentação das amostras, conforme item 26 do edital, deixou de apresentar 

as amostras conforme prazos e condições constantes do edital a empresa SCHNEIDER E CHENET LTDA que 

havia sagrado-se vencedora nos lotes 010, 019, 027, 040 e 063. Portanto a empresa SCHNEIDER E CHENET 

LTDA resta DESCLASSIFICADA para este certame Portanto, passa para a próxima colocada que ofertou o 

menor preço para o lote 010, sendo a empresa AEM OESTE COMERCIAL EIRELI ME. Passa para a próxima 

colocada que ofertou o menor preço para o lote 019, sendo a empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME. Passa para a próxima colocada que ofertou o menor preço para o lote 027, sendo a empresa 

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA. Passa para a próxima colocada que ofertou 

o menor preço para o lote 040, sendo a empresa AEM OESTE COMERCIAL EIRELI ME. Passa para a próxima 

colocada que ofertou o menor preço para o lote 063, sendo a empresa PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – 

EPP. As referidas empresas devem apresentar as amostras conforme prazos e condições constantes 

do edital no item 26. Ato contínuo, passou-se para avaliação das amostras dos produtos das empresas que 

enviaram os produtos dentro do prazo legal. Estão em conformidade/desconformidade com as especificações, 

conforme o disposto no edital 021/2019, mos respectivos lotes, os seguintes produtos, conforme relação 

abaixo: 

Item Descrição AVALIAÇÃO DAS AMOSTAS 

1.  Aerosol (300ml), mata Insetos, multiação. A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto atende às 
especificações do edital. APROVADO. 

2.  Aerosol com fragância (360 ml) A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto atende às 
especificações do edital. APROVADO. 

3.  Água sanitaria com cloro, 2 litros A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto atende as 

especificações do edital. APROVADO 

4.  Álcool etílico hidratado 46º INPM (1lt), multiuso. A empresa BONA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE FRUTAS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO 

5.  Alvejante para roupas coloridas, 2 litros, com tensoativo 
biodegradável. 

A empresa NOVA GERAÇÕ ALIMENTOS LTDA ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto já foi utilizado na 
limpeza e por unanimidade foi avaliado como sendo de 
péssima qualidade pois não limpa. DESAPROVADO. Passa 

para o próximo colocado a empresa ROSTECA 
COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA. 

6.  Alvejante sem cloro, 1,5 litros A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

O produto já foi utilizado na limpeza e por unanimidade foi 
avaliado como sendo de péssima qualidade pois não limpa. 



DESAPROVADO. Passa para o próximo colocado a empresa 

AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME  

7.  Amaciante roupa (2lts), com qualidade igual ou superior a Ypê, Mili 
e Comfort. 

A empresa NOVA GERAÇÕ ALIMENTOS LTDA ME teve 

seu produto avaliado e julgado: APROVADO pois atende às 

especificações do edital. 

8.  Amaciante roupa (5lts), com qualidade igual ou 
Superior aYpê, Mili e Comfort. 

A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME não 

enviou o produto para amostra. DESCLASSIFICADO. Passa 

para o próximo colocado a empresa PARANA FOODS 
COMERCIO EIRELI – EPP. 

9.  Baldes (plástico), transparente, (13,5lts) A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: DESAPROVADO pois o 

produto enviado veio trincado. Passa para o próximo colocado 
a empresa SCHNEIDER E CHENET LTDA. 

10.  Baldes (plástico), transparente, (20lts) Obs.: A empresa Schneider e Chenet Ltda deixou de 

apresentar as amostras. Portanto, passa para a próxima 
colocada que ofertou o menor preço para o lote 010, 
sendo a empresa AEM OESTE COMERCIAL EIRELI 
ME 

11.  Cêra líquida (750 ml) A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: APROVADO 

12.  Desinfetante de uso geral, 2 litros A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto atende o 

edital. APROVADO. 

13.  Desinfetante para vaso sanitário em pedra. A empresa PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – EPP 

teve seu produto avaliado e julgado: APROVADO 

14.  Detergente para louça (500ml) com glicerina biodegradável. A empresa NOVA GERAÇÕ ALIMENTOS LTDA ME teve 

seu produto avaliado e julgado: APROVADO. 

15.  Detergente para louça (5 litros) com glicerina biodegradável. A empresa PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – EPP 

teve seu produto avaliado e julgado: APROVADO 

16.  Escova em madeira, com serdas plásticas multiuso. A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

DESAPROVADO pois o produto não atende o edital quanto à 

marca. Passa para o próximo colocado a empresa PARANA 
FOODS COMERCIO EIRELI – EPP 

17.  Escova sanitária com suporte, cabo plástico. A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto atende às 
especificações do edital. APROVADO. 

18.  Esponja de aço 60 Gramas, com 08 und. A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO 

19.  Esponja multiuso 110x75x20mm, com espuma de poliuterano e 
fibras sintéticas com abrasivo. 

Obs.: A empresa Schneider e Chenet Ltda deixou de 

apresentar as amostras. Portanto, passa para a próxima 
colocada que ofertou o menor preço para o lote 019, 
sendo a empresa HB SUL COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA ME 

20.  Flanela p/ tirar pó 0,40cm x 0,40cm A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO 

21.  Fósforo grande (cx 200 palitos), 100% madeira de reflorestamento. A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO 

22.  Limpa vidros (550ml), Tradicional A empresa NOVA GERAÇÕ ALIMENTOS LTDA ME teve 

seu produto avaliado e julgado: APROVADO 

23.  Limpador de uso geral - multiuso (500ml). A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

DESAPROVADO pois o produto possui um aroma muito 

químico e não tem perfume de lavanda. Passa para o próximo 
colocado a empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS  

24.  Luva Latex amarela, tamanho P, M e G A empresa BONA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE FRUTAS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: O 

produto atende às especificações do edital. APROVADO. 

25.  Lustra móveis (200ml) A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS não enviou 



o produto para amostra. DESCLASSIFICADO.Passa para o 

próximo colocado a empresa PARANA FOODS 
COMERCIO EIRELI – EPP  

26.  Oleo de Peróba 200 ml A empresa NOVA GERAÇÕ ALIMENTOS LTDA ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto não atende às 
especificações do edital. Enviaram lustra móveis. 
DESAPROVADO. Passa par o próximo colocado a empresa 

AEM OESTE COMERCIAL EIRELI ME 

27.  Pano de prato alvejado Obs.: A empresa Schneider e Chenet Ltda deixou de 

apresentar as amostras. Portanto, passa para a próxima 
colocada que ofertou o menor preço para o lote 027, 
sendo a empresa ROSTECA COMERCIO DE 
APARELHOS ELETRONICOS LTDA 

28.  Papel higiênico 16X4, folhas simples, 30mx10cm A empresa PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – EPP 

teve seu produto avaliado e julgado: APROVADO 

29.  Papel higiênico, folha dupla, perfumado, 30mx10 cm, fardo 16x4 A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto atende às 
especificações do edital e foi APROVADO. 

30.  Papel toalha, rolo, (30mts), picotado, 20x22cm, com 2 und. E 60 
toalhas cada rolo 

A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto atende às 
especificações do edital e foi APROVADO. 

31.  Prendedor para roupas, em madeira, com 12 und. A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 

ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO. 

32.  Rodo de borracha, duplo, grande, com reforço, 60 cm de largura A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 

ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO. 

33.  Rodo de espuma, de boa qualidade, com cepa de madeira, 40 cm 
de largura 

A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 

ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

O produto atende as especificações do edital e foi 

APROVADO. 

34.  Rodo de espuma com fibra, de boa qualidade, com cepa de 
madeira, 40 cm de largura 

A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto  atende às 
especificações do edital  e foi APROVADO. 

35.  Sabão em barra, com 5 und, 1 kg, com álcool A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto  atende às 
especificações do edital  e foi APROVADO. 

36.  Sabão em barra, tradicional (400g) A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto não atende às 
especificações do edital quanto ao peso. DESAPROVADO. 

Passa para o próximo colocado a empresa HB SUL 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

37.  Sabão em pó (1 kg), com qualidade igual ou superior a Omo, 
Tixan e Brilhante. 

A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto atende às 

especificações do edital. APROVADO. 

38.  Sabão em pó (5 kg), com qualidade igual ou superior a Omo, 
Tixan e Brilhante. 

A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO 

39.  Sabonete 125g A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto não atende às 
especificações do edital quanto ao peso. A empresa enviou de 
90gramas e deveria ser de 125gr. DESAPROVADO. Passa 

para o próximo colocado a  empresa HB SUL COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA ME 

40.  Saco de algodão, alvejado, tamanho 80x90 cm Obs.: A empresa Schneider e Chenet Ltda deixou de 

apresentar as amostras. Portanto, passa para a próxima 
colocada que ofertou o menor preço para o lote 040, 
sendo a empresa AEM OESTE COMERCIAL EIRELI 



ME 

41.  Saco de algodão, cru 60x80 A empresa PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – EPP 
teve seu produto avaliado e julgado: APROVADO 

42.  Saco p/ lixo 15lts, 39x58 mm, com 60 und. A empresa BONA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE FRUTAS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: O 
produto atende às especificações do edital. APROVADO. 

43.  Saco p/ lixo 30lts, 59x62 mm, com 30 und. A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto não 

atende às especificações do edital quanto a quantidade. Pede 
30 unid. E a empresa mandou com 10 unid. DESAPROVADO. 
Portanto, desclassificado. Passando para o segundo 

colocado a empresa BONA FRUTA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE FRUTAS LTDA. 

44.  Saco p/ lixo 50lts 63x80 mm, 50 und, cap. 10 kg A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: DESAPROVADO. O 

produto é muito fino. Desclassificado. Passa para o próximo 

colocado, a empresa BONA FRUTA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE FRUTAS LTDA. 

45.  Saco para lixo, 100 litros capacidade de 20 kg, 75x105mm, com 
25 und. 

A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto não possui 

embalagem. Veio enrolado, com uma etiqueta colada. Na 
etiqueta do produto consta 05(cinco) unidades, o edital pede 
25 unid. DESAPROVADO. Passa para o próximo colocado 

PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – EPP 

46.  Saponáceo cremoso 300 ml A empresa PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – EPP 

teve seu produto avaliado e julgado: DESAPROVADO. O 

produto é de péssima qualidade, muito aguado e não limpa 

nada. Passa para o próximo colocado a empresa HB SUL 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

47.  Tira manchas multiuso, em pó, 450g A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto atende as 
especificações do edital e foi APROVADO. 

48.  Toalhas de Banho 1ª linha A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 

ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO 

49.  Toalhas de rosto 1ª linha A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 

ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO 

50.  Toalhas para limpeza comum A empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS 

ELETRONICOS LTDA teve seu produto avaliado e julgado: 

APROVADO 

51.  Vassoura de nylon, 28 cm de largura, cerdas com 12 cm de altura A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto não atende às 
especificações do edital quanto as medidas e a marca difere 
da apresentada na proposta escrita. DESAPROVADO. Passa 

para o próximo colocado a empresa HB SUL COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA ME 

52.  Vassoura de palha, de boa qualidade, tamanho grande A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto é de baixa 
qualidade. Possui pouca palha. O produto não oferece 
resistência. DESAPROVADO. Passa para a próxima colocada 
a empresa NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS.  

53.  Água Sanitária sem cloro, galão de 5 litros. Com registrona 
ANVISA. 

A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME não 

atende ás especificações do edital. A empresa enviou de 2l. 

Passa para o próximo colocado. A empresa ROSTECA 
COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA 

54.  Água Sanitária com cloro, galão de 5 litros. Com registro na 
ANVISA. 

A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto atende as 



especificações do edita. APROVADO. 

55.  Amaciante concentrado galão de 5 litros diluição de 1:250 com 
registro na ANVISA. 

A empresa AEM OESTE COMERCIAL EIRELI ME não 

enviou o produto. DESCLASSIFICADAO. Não havendo 
próximo colocado. O lote resta FRUSTRADO  

56.  Desinfetante de uso al (alvejante, desinfetante e bactericida) galão 
de 5 litros, diluição 1:10 com registro na ANVISA. 

A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: DESAPROVADO 

pois não possui registro na Anvisa. Desclassificado. Passa 

para o próximo colocado a empresa AEM OESTE 
COMERCIAL  EIRELI ME 

57.  Detergente neutro de alto poder desengordurante, contendo 
tensores biodegradáveis, que não 
Agridam o meio ambiente, galão de 5 litros, diluição 1:20 com 
registro na ANVISA. 

A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: DESAPROVADO 

pois não atende às especificações do edital quanto a diluição.  

Passa para o próximo colocado a empresa MULTI AÇÃO 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA. 

58.  Fibra abrasiva limpeza pesada 102x260 mm pacote 
Com 10 unidades com registro na ANVISA. 

A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: DESAPROVADO por 

ser de uso geral e não serviço de limpeza pesada como exige 

o edital. Passa para o próximo colocado a empresa AEM 
OESTE COMERCIAL  EIRELI ME 

59.  Limpador de uso geral, a base de álcool perfumado, galão com 5 
litros, com registro na ANVISA. 

A empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME teve 

seu produto avaliado e julgado: O produto atende às 
especificações do edital e foi APROVADO. 

60.  Limpa Vidro, com elevado poder químico de limpeza e 
desengorduramento. Associação de tensoativos não-iônicos, 
solubilizantes especiais, agentes sequestrantes, agentes 
conservantes, agentes quelantes, essência e veículo aquoso. 
Densidade Aparente: (0, 990-0, 100) g/mL ph. 
(100%): 8,0-9,0. Diluição minima: 1:10.Galão de 5 litros.Com 
registro na ANVISA. 

A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: DESAPROVADO, 

pois não atende o edital quanto às especificações. Deveria ser 
com diluição e a empresa mandou para pronto uso. Passa 

para o próximo colocado a empresa AEM OESTE 
COMERCIAL EIRELI ME 

61.  Papeltoalhabranco 100% celulosevirgem, 22x20 caixa com 2.400 
folhas. 

Obs.:A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA ME deixou de apresentar amostra para este 

produto. Passa para o próximo colocado a empresa 

PARANA FOODS COMERCIO EIRELI – EPP  
62.  Sabonete cremoso, suave e perolizado, essência de erva doce, 

galão de 5 litros com registro na ANVISA. 
A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto atende às 
especificações do edital e foi APROVADO. 

63.  Saco enxugão 42x70 85% em algodão e 15% poliéster cru oucor Obs.: A empresa Schneider e Chenet Ltda deixou de 

apresentar as amostras. Portanto, passa para a próxima 
colocada que ofertou o menor preço para o lote 063, 
sendo a empresa PARANA FOODS COMERCIO 
EIRELI – EPP 

64.  Desengraxante alcalino automotivo, próprio para lavagem de 
superficies impregnadas com oleo ou graxa. Embalagem com 50 
litros. Com registro na 
ANVISA. 

A empresa MULTI AÇÃO PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA teve seu produto 

avaliado e julgado: APROVADO 

65.  Detergente super ativado PLUS, indicado p/ lavagem de motores, 
furgões, rodas e chassis de veículos. Diluição de 1 litro para 40 
litros de água. 
Embalagem com 50 litros. Com registro na ANVISA. 

A empresa MULTI AÇÃO PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA teve seu produto 

avaliado e julgado: APROVADO 

66.  Hipoclorito de sódio na solução de 12% a 14%, usado em 
cisternas e abastecimentos de água, indicado para clorar a água, 
embalagem com 50 litros. Com registro na ANVISA   

A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto não possui 
registro na Anvisa. DESAPROVADO. Passa para o próximo 

colocado a empresa MULTI AÇÃO PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA 

67.  Limpa Pedras 5 litros: Detergente ácido concentrado para lavagem 

manual ou automatizada de superfícies com alto poder de 

remoção de sujidades incrustadas. Utilizado para  Limpeza de 

pedras naturais ou rústicas e superfícies encardidas em geral, tais 

como: pedra miracema, mineira, são tomé, carranca, mosaico 

português (calçadas), pisos industriais (sem tratamento com cera 

ou acabamento acrílico), sujidades argilosas, pisos concretados, 

A empresa HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ME teve seu produto avaliado e julgado: O produto foi testado 

e não apresentou nenhum resultado, sendo julgado como de 
péssima qualidade. DESAPROVADO. Passa para o próximo 

colocado, a empresa AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI 
ME  



cotto, etc.  

Galão de 05 litros. 

 

68.  Limpador para piso em madeira: Limpador para uso especifico em 

piso de madeira com fragrância, embalagem de 750 ml.                                                                                       

A empresa AEM OESTE COMERCIAL EIRELI ME não 

enviou o produto para amostra. Não havendo próximo 
colocado o lote resta FRUSTRADO. 

69.  Àlcool: álcool etílico 70% conteúdo de 01 litro A empresa BONA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE FRUTAS LTDA deixou de enviar o produto para 

avaliação da amostra. Portanto, passa para aproxima 

colocada a empresa PARANA FOODS COMERCIO 
EIRELI - EPP 

Após avaliação de todas as amostras, a comissão julgou aprovados/desaprovados os produtos 

conforme tabela acima. Os lotes desaprovados conforme motivações constantes da tabela acima 

passam para a próxima colocada que ofertou o menor preço e que deve enviar as amostras dos 

produtos observando prazos e condições constantes do edital conforme item 26 do edital 021/2019. 

Aguarde-se o prazo para apresentação das amostras da segunda colocada. Deixada livre a palavra, nada 

mais houve para ser constado em ata. Como nada mais houvesse a tratar, eu Tatiane Aparecida do Prado, 

atuando como Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida, posta em discussão e aprovada, vai 

assinada pelo pregoeiro, Comissão de apoio e comissão avaliadora. Às quinze horas e sete minutos do dia 29 

de abril do ano de dois mil e dezenove. 

COMISSÃO AVALIADORA: 

NERCI DE SOUZA BOENO__________________________________________________________________ 

NEIDE LURDES DERENGOSKI SAVIGHAGO____________________________________________________ 

ADRIANE ZORZI___________________________________________________________________________ 

MARIA SELOI SPEAZZATTO DE AMARAL______________________________________________________ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

JOSÉ NILTON DE SOUZA – Pregoeiro_________________________________________________________ 

TATIANE APARECIDA DOMPRADO – Comissão de apoio__________________________________________ 

 

 


