ATA DE JULGAMENTO N.º 06/CPP/2008
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e oito, às 09h00 horas, reuniu-se a Comissão
de Compras e de Licitação, com os seguintes membros: MARINÊZ ISAAC
MARQUES, LÚCIA APARECIDA DE FÁTIMA MATEUS, ROSENEIDE SOARES
DE SOUZA e JOSÉ ANTONIO MARINHO ALVES DA SILVA, na sala de reuniões
do Centro de Pesquisa do Pantanal, para julgamento final das propostas ofertadas pelas
empresas participantes do Processo Licitatório sob a Modalidade Convite do Tipo
Menor Preço por Item, Edital n.º 06/CPP/2008, cujo objeto foi à aquisição de
equipamentos de laboratórios para atender as atividades dos projetos de pesquisas que
integram as redes do CPP, tudo em conformidade com o Edital e seus anexos. Após esta
Comissão ter recebido os pareceres técnicos por parte dos pesquisadores responsáveis
por cada item (conforme Anexo I), e ainda considerando a modalidade deste certame
“menor valor por item”, esta Comissão declarou vencedora as seguintes empresas:
9 GP Científica Ltda. – ao valor de R$ 4.558,00 (quatro mil quinhentos e
cinqüenta e oito reais) – vencedora do ITEM 01.
9 Spectrum Química e Diagnóstica Ltda. – ao valor de R$ 2.927,00 (dois mil
novecentos e setenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos) – vencedora
dos ITENS 02, 03, 04, 06, 07 e 09.
9 Rosaminas Serviço Eng. e Comércio Ltda. – ao valor de R$ 14.242,00
(Quatorze mil duzentos e quarenta e dois reais) – vencedora dos ITENS 05,
10, 11, 12, 13 e 14.
9 Pró-Análise Química e Diagnóstica Ltda. – ao valor de R$ 45,54 (quarenta e
cinco reais e cinqüenta e quatro centavos) – vencedora do ITEM 08.

Em seguida, a Presidente da Comissão informa que aceitará os pareceres dos
pesquisadores responsáveis pelos itens 03, 04 e 05 e que a aquisição não será feita pelo
menor valor, uma vez que o fornecedor foi desclassificado por não atender as
especificações técnicas solicitadas no Edital. Considerando a importância da aquisição
dos equipamentos citados acima para andamento das atividades do projeto de pesquisa,
justifica-se portanto, a aquisição dos mesmos através do fornecedor classificado por
atender todas as especificações do Edital. Para fins de cumprimento do estabelecido no
Edital, o processo será encaminhado a Autoridade Competente para que proceda a
adjudicação e homologação. O resultado será publicado no site da Entidade de
Licitação (www.cppantanal.org.br), e, enviado a todas as empresas que foram
convidadas a participar do referido processo licitatório. Nada mais existindo para ser
registrado, lavra-se a presente ata que, após lida, será assinada por todos.
Missão: Produzir novos conhecimentos científicos, tecnológicos e pessoal altamente
capacitado e motivado, com o objetivo de propor políticas públicas para o desenvolvimento
sustentável da bacia pantaneira, além de prover a cooperação e a troca de informações
com instituições congêneres ao redor do mundo.
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