
ATA DE ANALISE DAS AMOSTRAS E DOS LAUDOS APRESENTADOS DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO. 

 
Processo: 24/2015 
Pregão Presencial: 03/2015 
Objeto: Aquisição e instalação de móveis para os gabinetes dos vereadores, sala da 
presidência e escola do Legislativo. 
Aos vinte e oito dias do mês setembro de 2015 às 15h30min, na sede do Poder Legislativo de 
Taboão da Serra, reuniu-se a Comissão de Pregão designada pelo Ato da Mesa 59/2015, sob a 
presidência do Pregoeiro Senhor Reinaldo da Silva Borges, estando presentes a equipe de apoio, 
Jean Davi Gonçalves Rangel e Aline Nunes Gasparotto Viana, com a finalidade de efetuar o 
julgamento das amostras e análise dos laudos entregues no pregão em epigrafe do processo 
administrativo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 03/2015, cujo objeto é a aquisição e 
instalação de móveis para os gabinetes dos vereadores, sala da presidência e sala da escola do 
legislativo. O Senhor Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio declararam e julgaram as 
amostras dos itens 09 e 13, conforme especificações do Edital, apresentados pela empresa NEW 
EDUCAR LTDA., considerando-a CLASSIFICADA.  Diante do exposto, abra-se o prazo recursal 
de todos os itens, de 05 (cinco) dias corridos, a partir da data da publicação. Nada mais havendo 
a tratar, às 15h15m, Eu, Reinaldo da Silva Borges, dou por encerrada a presente Ata que vai 
assinada por mim e pelos membros da Comissão. 
Reinaldo da Silva Borges 
Pregoeiro 
Jean Davi Gonçalves Rangel                      
Membro         
Aline Nunes Gasparetto Viana 
Membro 
 
 

EMPRESA NEW EDUCAR LTDA 

LAUDOS E AMOSTRAS APRESENTADOS: 

 Item 09 – Poltrona interlocutora revestida em couríssimo preto, giratória com 

estrutura cromada. 

Apresentou Laudo, conforme previsto  das Cláusulas  9.6 c/c Item “H” do Anexo I 

Amostra apresentada no prazo previsto das Cláusulas 8.1 c/c Item “D” do Anexo I 

Amostra aprovada – Atende as normas e especificações exigidas em Edital .  

 Item 13 – Poltrona giratória com regulagem de altura pneumática, regulagem de 

altura e inclinação do encosto, revestimento couro ecológico preto com braços 

reguláveis.  

Apresentou Laudo, conforme previsto  das Cláusulas  9.6 c/c Item “H” do Anexo I 

Amostra apresentada no prazo previsto das Cláusulas 8.1 c/c Item “D” do Anexo I 

Amostra aprovada – Atende as normas e especificações  exigidas em  Edital .  

 

 

 


