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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/15 
PROCESSO CPL Nº 290/15 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. 

 

ATA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS E REABERTURA DA SESSÃO  

As quinze horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e quinze, reuniram-se a 
Pregoeira Cláudia Ap. Ferreira,  e sua Equipe de Apoio, Cibele Soares e Cristiane 
R. Sueiro, para a avaliação das amostras dos itens nº 06,18,19,28,29,34,58,71,72 
e 89 apresentadas pela proponente Kimpel Suprimentos, Corporativos e Materiais 
de Escritório Ltda representada no ato pela Srª Sabrina B. Cerqueira. Iniciados os 
trabalhos, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, foram analisadas algumas marcas 
de cada item e após foram aprovadas as seguintes: bloco de recado autoadesivo 
amarelo pequeno 38mm x 50mm – marca: Jocar; caneta esferográfica, material 
plástico, uma carga, ponta de latão com esfera de tungstênio, escrita grossa com 
orifício lateral, tintas azul, vermelha preta e verde - marca: Jocar, caneta marca 
texto, corpo plástico, rígido, opaco, ponta 3 a 5 mm, nas cores verde, amarela, 
azul, laranja e rosa, com ponta chanfrada de poliéster marca: Jocar, cola branca 
bastão 10grama com glicerina – marca Léo-Léo, cola líquida atóxica branca 
40grama - marca Léo-Léo, corretivo liquido, branco, homogêneo, aplicável a 
pincel com tampa rosqueável, diluível em água - marca Rodex, grampeador de 
mesa para grampos 26/6 capacidade 25 folhas, apoio anatômico emborrachado e 
corpo em aço escovado na cor preta – marca Make +, papel sulfite A4, gramatura 
75grama com 500 folhas – marca Papertech, papel sulfite colorido A4, gramatura 
75grama com 100 folhas, nas cores marfim, azul, amarelo e verde – marca 
Chamex e Polaseal A4 210 x 297 com 100 folhas - refil para plastificador marca - 
Prolam. A Pregoeira e a Equipe de Apoio reabriram a presente sessão para 
adjudicar o objeto da presente licitação à empresa Kimpel Suprimentos, 
Corporativos e Materiais de Escritório Ltda. Sem mais para o momento. 

 
 

Sorocaba, 28 de abril de 2015. 
 
 

Pregoeira e Equipe de Apoio 
 
 

Licitante 
 

 
 

 
 

                                                                              


