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TRANSiTO E TRANSPORTES Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

ATA DEREABERTURTASESSAO PUBLICA

Pregao Presencialno:006/19
Processo CPL No: 2743/1 8
Objeto: Contratagao de Empresa para o Fornecimento de Materiais de
Escrit6rio.

As quatorze horas do dia vinte e oito de margo de dois mil e dezenove, reuniram-
se o Pregoeiro, Sr. Everton Luiz de Lima, CPF N ': 213.1 18.348-85, e a Equipe de
Apoio, Sra. Claudia Ap. Ferreira, CPF N ' 106.112.528-99 e Sra. M6nica Santos
Hirata. CPF N ': 348.361.788-43, para recebimento e andlise das amostras.
Presente tamb6m A Sra. Claudia Ap. Alves, representante da empresa Cota.Com
Com6rcio e ServiQos Ltda e Sra. Jacqueline Souto de AraOjo da empresa Rodrigo
Tonelotto. A empresa Silvana Baiocchi Gongalves enviou antecipadamente as
amostras. Ap6s o recebimento das amostras, as mesmas foram analisadas e os
devidos testes realizados, tendo os mesmos sido aprovados, com excegao dos
perfuradores para 20 e 30 folhas. A empresa Cota.com apresentou outra marca
em substituigao As rejeitadas. Desta forma a proposta deveri ser readequada
para os itens 67 e 68 do tote 04, sem a alteragao do valor, ficando definido que
deverd ser fornecido a marca KAZ para perfurador de 20 folhas e a marca JOCAR
para o perfurador de 30 folhas. Considerando o disposto no artigo 4', XVlll, da lei
n' 10520/02, e que nio houve manifestagao de recurso, fica aberto o puzo de 02
(dois) dias Oteis para apresentagao da proposta reformulada, nos termos do item
5.21 do referido edital. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao, cuba
ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e
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