
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00064/2019)

 

     às 10:48:14 horas do dia 03/09/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00064/2019 - 2019/112/2019 que tem por objeto Registro de Preços Permanente para

eventual e futura Aquisição de Material de Consumo  para Manutenção de Bens Móveis e

Imóveis (válvula, sifão, prego, parafuso,

), visando atender as necessidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta do

Município de Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de Administração  SEMAD.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Válvula cromada para pia americana.

Lote (2) - Sifão copo multiúso metal cromado.

Lote (3) - Sifão ajustável multiúso duplo sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e

saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:33:51:595 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 10.064,12

30/08/2019 11:25:10:120 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 10.064,00

02/09/2019 08:28:39:222 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 10.000,00

31/08/2019 10:09:28:860 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 10.064,12

02/09/2019 09:25:10:725 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

30/08/2019 15:49:49:257 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:33:51:595 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.640,10

30/08/2019 11:25:10:120 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.640,00

02/09/2019 09:25:10:725 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:33:51:595 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 15.474,66

30/08/2019 11:25:10:120 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 15.474,00

02/09/2019 08:28:39:222 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 15.000,00
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Lote (4) - Sifão ajustável multiúso sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída

para tubos e conexões de 40mm e 50mm.

Lote (5) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para concretos e argamassas, impermeável,

densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de fundações, baldrames, muros de arrimo,

alicerces e revestimentos em contato com o solo. AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA

PRINCIPAL).

Lote (6) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para concretos e argamassas, impermeável,

densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de fundações, baldrames, muros de arrimo,

alicerces e revestimentos em contato com o solo. EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS

(COTA DE ATÉ 25%).

Lote (7) - Prego com cabeça, em ferro galvanizado, medindo 17x21 polegadas.

Lote (8) - Parafuso para bucha, cabeça chata e fenda, 5,5x50mm (indicado para bucha

8mm).

31/08/2019 10:09:28:860 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 15.474,66

02/09/2019 09:25:10:725 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

30/08/2019 15:49:49:257 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:33:51:595 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 14.804,04

30/08/2019 11:25:10:120 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 14.800,00

02/09/2019 08:28:39:222 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 14.000,00

31/08/2019 10:09:28:860 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 14.804,04

02/09/2019 09:25:10:725 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

30/08/2019 15:49:49:257 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 14.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 11:25:10:120 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 101.800,00

02/09/2019 08:28:39:222 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 102.000,00

31/08/2019 10:09:28:860 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 101.808,36

02/09/2019 07:25:00:427 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 101.808,36

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 11:29:57:439 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 33.618,00

02/09/2019 08:31:44:604 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 34.000,00

31/08/2019 10:11:21:240 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 33.618,96

02/09/2019 07:30:36:170 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 33.618,96

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 11:29:57:439 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.010,00

31/08/2019 10:11:21:240 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.014,36

02/09/2019 07:30:36:170 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.014,36
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Lote (9) - Parafuso para bucha, cabeça chata e fenda (indicado para bucha 6mm).

Lote (10) - Parafuso para bucha, cabeça chata e fenda (indicado para bucha 10mm).

Lote (11) - Parafuso para bucha, cabeça chata e fenda (indicado para bucha 4mm).

Lote (12) - Parafuso para telha de amianto 5mm com borracha.

Lote (13) - Fechadura externa completa para porta de madeira convencional, tipo entrada,

máquina 40mm, acabamento em aço inox, 2 chaves em latão pequena.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 11:29:57:439 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.590,00

02/09/2019 08:31:44:604 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.597,00

31/08/2019 10:11:21:240 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.597,95

02/09/2019 07:30:36:170 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.597,95

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 11:29:57:439 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.800,00

02/09/2019 08:31:44:604 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.805,00

31/08/2019 10:11:21:240 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.805,50

02/09/2019 07:30:36:170 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.805,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 11:29:57:439 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.500,00

02/09/2019 08:31:44:604 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.508,00

31/08/2019 10:11:21:240 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.508,84

02/09/2019 07:30:36:170 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 2.508,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 11:49:31:383 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 990,00

02/09/2019 08:33:59:643 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 997,00

31/08/2019 10:12:48:579 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 997,50

02/09/2019 07:34:01:445 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 997,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 11:49:31:383 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.010,00

31/08/2019 10:12:48:579 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.018,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:34:46:763 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 37.016,51

30/08/2019 11:49:31:383 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 37.010,00

02/09/2019 08:33:59:643 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 37.100,00

31/08/2019 10:12:48:579 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 37.016,51

30/08/2019 15:51:10:698 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 37.000,00

02/09/2019 08:39:58:802 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 07:34:01:445 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 37.016,51
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Lote (14) - Fechadura externa para porta, completa com maçaneta e espelho.

Lote (15) - Fechadura para banheiro.

Lote (16) - Assento sanitário, almofadado, injetado em polipropileno e arco soprado em

polietileno, na cor branca.

Lote (17) - Caixa d'água, com tampa, confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000

litros. AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA PRINCIPAL).

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:34:46:763 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 39.389,00

30/08/2019 11:49:31:383 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 39.380,00

02/09/2019 08:33:59:643 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 40.000,00

31/08/2019 10:12:48:579 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 39.389,00

30/08/2019 15:51:10:698 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 39.000,00

02/09/2019 08:39:58:802 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 07:34:01:445 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 39.389,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:34:46:763 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 38.038,77

30/08/2019 11:49:31:383 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 38.038,00

02/09/2019 08:33:59:643 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 38.100,00

31/08/2019 10:12:48:579 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 38.038,77

30/08/2019 15:51:10:698 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 38.000,00

02/09/2019 08:39:58:802 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 07:34:01:445 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 38.038,77

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:01:22:303 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 50.390,00

02/09/2019 08:36:17:224 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 50.000,00

31/08/2019 10:14:21:384 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 50.399,90

02/09/2019 09:26:18:377 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

30/08/2019 15:53:27:007 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 50.000,00

02/09/2019 08:41:02:596 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 07:39:45:050 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 50.399,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:49:29:905 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 890.000,00

02/09/2019 08:35:40:634 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 157.114,17

30/08/2019 12:01:22:303 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 157.114,00

02/09/2019 08:36:17:224 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 157.114,00

31/08/2019 10:14:21:384 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 157.114,17

02/09/2019 09:26:18:377 ITACA EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 08:41:02:596 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00
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Lote (18) - Caixa d'água, com tampa, confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000

litros. EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%).

Lote (19) - Caixa de descarga suspensa, para vaso sanitário, em material plástico (PVC), cor

branca, 10 litros, acionamento por cordão, com boia de nível.

Lote (20) - Caixa plástica, 4x2, para tomada de embutir.

Lote (21) - Colher de pedreiro.

Lote (22) - Torneira em plástico de parede, para tanque, rosca de ½ polegada.

02/09/2019 07:39:45:050 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 157.114,17

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:35:40:634 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 52.371,39

30/08/2019 12:01:22:303 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 52.371,00

02/09/2019 08:36:17:224 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 52.371,00

31/08/2019 10:14:21:384 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 52.371,39

02/09/2019 09:26:18:377 ITACA EIRELI  R$ 200.000,00

02/09/2019 08:41:02:596 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 07:39:45:050 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 52.371,39

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:35:40:634 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 35.780,20

30/08/2019 12:01:22:303 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 35.780,00

02/09/2019 08:36:17:224 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 36.000,00

31/08/2019 10:14:21:384 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 35.780,20

02/09/2019 09:26:18:377 ITACA EIRELI  R$ 200.000,00

02/09/2019 08:41:02:596 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 07:39:45:050 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 35.780,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:01:22:303 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 666,00

02/09/2019 08:36:17:224 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 666,60

31/08/2019 10:14:21:384 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 666,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:37:08:988 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.000,00

30/08/2019 12:03:10:916 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.755,00

02/09/2019 08:49:26:410 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.755,00

02/09/2019 09:27:19:390 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 07:43:30:575 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.755,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:37:08:988 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.227,46

30/08/2019 12:03:10:916 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.227,00

02/09/2019 08:49:26:410 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 6.227,00

31/08/2019 10:16:34:378 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.227,46
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Lote (23) - Torneira inoxidável, para pia de banheiro, rosca de ½ polegada.

Lote (24) - Torneira para lavatório cromada prismática compacta de mesa, marca igual ou

similar a DOCOL cod. 17160806.

Lote (25) - Tubo soldável, cor marrom, 20mmx6m.

Lote (26) - Tubo soldável, cor marrom, 25mmx6m.

Lote (27) - Mangueira para jardim com 3 camadas, malha trançada de poliéster e capa

externa, resistente, diâmetro ½ polegada, comprimento de 30 metros, com adaptador para

torneira, um esguicho e um engate rápido.

02/09/2019 09:27:19:390 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 07:43:30:575 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 6.227,46

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:37:08:988 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 31.504,00

31/08/2019 10:16:34:378 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 31.504,00

02/09/2019 09:27:19:390 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

30/08/2019 15:54:36:866 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 31.000,00

02/09/2019 08:42:31:556 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:37:08:988 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 59.218,32

31/08/2019 10:16:34:378 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 59.218,32

02/09/2019 09:27:19:390 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

30/08/2019 15:54:36:866 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 59.000,00

02/09/2019 08:42:31:556 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:37:08:988 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 7.468,20

30/08/2019 12:03:10:916 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 7.400,00

02/09/2019 08:49:26:410 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 7.468,00

31/08/2019 10:16:34:378 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 7.468,20

02/09/2019 09:27:19:390 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 07:43:30:575 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 7.468,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:38:04:085 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 8.885,15

30/08/2019 12:04:39:427 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 8.880,00

02/09/2019 08:51:06:791 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.885,00

31/08/2019 10:24:56:513 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 8.885,15

02/09/2019 09:28:14:562 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 07:48:52:302 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 8.885,15

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (28) - Joelho com bucha de latão 20mmx1/2.

Lote (29) - Joelho com redução de 25mmx1/2� soldável/roscável � tigre/amanco.

Lote (30) - Arame recozido 1,6mm, rolo com 1 kg.

Lote (31) - Cola adesiva, 175g, para conexão de tubo em PVC.

Lote (32) - Cola à base de resina epóxi, adesivo bicomponente líquido viscoso, à base de

resina epóxi, livre de solventes, contendo 1 tubo com resina e 1 com endurecedor (tipo

araldite).

30/08/2019 12:04:39:427 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 14.470,00

02/09/2019 08:51:06:791 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 14.500,00

31/08/2019 10:24:56:513 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 14.476,32

02/09/2019 09:28:14:562 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 08:43:10:032 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 07:48:52:302 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 14.476,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:38:04:085 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.687,95

30/08/2019 12:04:39:427 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.680,00

02/09/2019 08:51:06:791 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.687,00

31/08/2019 10:24:56:513 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.687,95

02/09/2019 09:28:14:562 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 07:48:52:302 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.687,95

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:38:04:085 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.412,72

30/08/2019 12:04:39:427 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.410,00

02/09/2019 08:51:06:791 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.412,00

31/08/2019 10:24:56:513 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.412,72

02/09/2019 09:28:14:562 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 07:48:52:302 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 2.414,72

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:04:39:427 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.695,00

31/08/2019 10:24:56:513 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.695,25

02/09/2019 07:48:52:302 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.695,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:39:05:794 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.681,77

30/08/2019 12:06:18:730 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.680,00

02/09/2019 08:52:51:720 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 6.681,00

31/08/2019 10:26:35:241 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.681,77

02/09/2019 08:54:07:028 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 6.681,77

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:06:18:730 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.093,00
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Lote (33) - Cola à base de solvente, galão com 2,8 KG (tipo sapateiro).

Lote (34) - Trinco fio redondo, leve, em aço galvanizado de 152mm por 5�, acompanha

parafusos para instalação.

Lote (35) - Zarcão cor cinza escuro, lata com 18L.

Lote (36) - Água rás mineral, lata com 900 ML.

Lote (37) - Solvente para tinta a óleo, galão 5L.

Lote (38) - Rebite alumínio AD440S.

02/09/2019 08:52:51:720 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.100,00

31/08/2019 10:26:35:241 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.093,29

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:39:05:794 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 15.674,68

30/08/2019 12:06:18:730 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 15.674,00

02/09/2019 08:52:51:720 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 16.000,00

31/08/2019 10:26:35:241 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 15.674,68

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:39:05:794 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.126,40

30/08/2019 12:06:18:730 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.126,00

31/08/2019 10:26:35:241 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.126,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:06:18:730 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 26.500,00

02/09/2019 08:52:51:720 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 27.000,00

31/08/2019 10:26:35:241 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 26.501,40

02/09/2019 08:43:47:071 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:08:34:039 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.930,00

02/09/2019 08:54:01:665 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.000,00

31/08/2019 10:27:45:575 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.932,80

02/09/2019 08:59:13:333 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 2.932,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:39:42:839 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 8.707,20

30/08/2019 12:08:34:039 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 8.700,00

02/09/2019 08:54:01:665 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 10.000,00

31/08/2019 10:27:45:575 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 8.707,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:08:34:039 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 470,00

31/08/2019 10:27:45:575 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 470,70

02/09/2019 08:59:13:333 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 470,70
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Lote (39) - Rebite de alumínio nº 423 � 3,2mmx5,9m.

Lote (40) - Rebite de alumínio nº 450 � 3,2mmx12,8m.

Lote (41) - Rebitador, corpo em aço e cabo emborrachado, para 4 tamanhos de rebite: 3/32� -

2,4mm, 1/8� - 3,2mm, 5/32� - 4mm, 3/16� - 4,8mm.

Lote (42) - Rebite de alumínio nº 460 � 3,2mmx15,2m.

Lote (43) - Rebite de alumínio nº 616 � 6,2mmx16,6m.

Lote (44) - Nipel de ¾� roscável � tigre/amanco.

Lote (45) - Abraçadeira de Nylon T 50R (203mm)cor preta, pacote com 100 unidades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:08:34:039 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 759,00

31/08/2019 10:27:45:575 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 759,60

02/09/2019 08:59:13:333 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 759,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:08:34:039 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 910,00

31/08/2019 10:27:45:575 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 910,26

02/09/2019 08:59:13:333 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 910,26

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:10:36:480 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 8.295,00

02/09/2019 08:55:33:547 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.300,00

31/08/2019 10:29:01:795 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 8.295,72

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:10:36:480 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 579,00

31/08/2019 10:29:01:795 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 579,20

02/09/2019 09:03:28:084 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 579,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:10:36:480 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 324,00

31/08/2019 10:29:01:795 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 324,30

02/09/2019 09:03:28:084 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 324,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:40:30:596 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 785,23

30/08/2019 12:10:36:480 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 785,00

02/09/2019 08:55:33:547 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 785,00

31/08/2019 10:29:01:795 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 785,23

02/09/2019 09:28:56:387 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:03:28:084 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 785,25

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (46) - Bucha de nylon 10mm com anel.

Lote (47) - Bucha de nylon 6mm com anel.

Lote (48) - Adaptador soldável curto de 25mm x 3/4�.

Lote (49) - Adesivo PVA (secagem rápida) conteúdo 1000g.

Lote (50) - Aplicador de silicone.

30/08/2019 14:27:34:366 LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA -
EPP  R$ 42.725,82

30/08/2019 12:10:36:480 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 42.725,00

02/09/2019 08:55:33:547 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 43.000,00

31/08/2019 10:29:01:795 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 42.725,82

02/09/2019 08:44:21:647 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 09:03:28:084 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 42.725,82

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:12:37:994 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 996,00

02/09/2019 08:57:52:574 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.000,00

31/08/2019 10:30:08:138 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 996,87

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:12:37:994 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 722,00

02/09/2019 08:57:52:574 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 750,00

31/08/2019 10:30:08:138 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 722,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:41:08:148 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 458,78

30/08/2019 12:12:37:994 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 458,00

02/09/2019 08:57:52:574 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 500,00

31/08/2019 10:30:08:138 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 458,78

02/09/2019 09:29:53:887 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:07:51:249 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 458,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:12:37:994 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 20.757,00

31/08/2019 10:30:08:138 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 20.757,38

02/09/2019 09:29:53:887 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 08:45:02:163 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

02/09/2019 09:07:51:249 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 20.757,38

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:41:08:148 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 12.000,00

30/08/2019 12:12:37:994 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.700,00

02/09/2019 08:57:52:574 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 7.000,00

31/08/2019 10:30:08:138 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.703,29

02/09/2019 09:29:53:887 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00
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Lote (51) - Arco regulável de 12�, cabo de plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas

de serra manual.

Lote (52) - Batedor para porta (fix. Piso).

Lote (53) - Corda branca de nylon com 6mm, 20m.

Lote (54) - Desempenadeira de aço dentada.

Lote (55) - Desempenadeira de aço lisa.

Lote (56) - Dobradiça de 3.1/2� em ferro cromado, com 6 furos.

Lote (57) - Escada multifuncional 4x3, 12 degraus alumínio.

02/09/2019 09:07:51:249 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 6.703,29

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.463,00

31/08/2019 10:31:22:814 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.463,22

02/09/2019 08:47:36:290 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.236,00

31/08/2019 10:31:22:814 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.236,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:39:31:518 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 12.000,00

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:39:31:518 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.000,00

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.028,00

31/08/2019 10:31:22:814 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.028,19

02/09/2019 08:47:36:290 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:10:21:362 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 2.028,19

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:39:31:518 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.698,00

31/08/2019 10:31:22:814 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.698,30

02/09/2019 08:47:36:290 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:10:21:362 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.698,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:42:34:538 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 7.422,90

30/08/2019 12:18:02:998 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 7.422,00

31/08/2019 10:33:23:533 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 7.422,90

30/08/2019 15:55:27:084 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 7.400,00
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Lote (58) - Fita veda rosca, rolo com 10m.

Lote (59) - Formão ¾.

Lote (60) - Juntas de dilatação para pisos em concreto, 4cmx4mm.

Lote (61) - Bucha de redução 25mm x 20mm soldável para água � TIGRE/AMANCO.

Lote (62) - Carrapeta, de ½ polegada.

Lote (63) - Carrapeta, de ¾ polegada.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:42:34:538 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 08:59:30:127 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 52.000,00

31/08/2019 10:33:23:533 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 51.808,90

02/09/2019 09:00:18:159 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 08:45:40:843 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:42:34:538 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.009,00

30/08/2019 12:18:02:998 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.009,00

02/09/2019 08:59:30:127 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.000,00

31/08/2019 10:33:23:533 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.009,00

02/09/2019 09:13:06:440 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 2.009,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:42:34:538 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.000,00

30/08/2019 12:18:02:998 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.736,00

02/09/2019 08:59:30:127 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.736,00

02/09/2019 09:00:18:159 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:13:06:440 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.736,37

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:18:02:998 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.272,00

31/08/2019 10:33:23:533 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.272,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:45:10:625 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 312,48

30/08/2019 12:21:02:320 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 312,00

02/09/2019 09:00:33:196 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 310,00

31/08/2019 10:35:34:752 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 312,48

02/09/2019 09:15:39:442 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 312,48

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:45:10:625 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.180,01

30/08/2019 12:21:02:320 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.180,00

31/08/2019 10:35:34:752 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.180,01
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Lote (64) - Luva 20mm, para água.

Lote (65) - Luva 25mm, para água.

Lote (66) - Luva de correr, de 20mm.

Lote (67) - Luva de correr, de 25mm.

Lote (68) - Manta asfáltica aluminizada. Medidas 10mx10cmx4mm (comprimento x largura x

espessura).

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:45:10:625 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.016,59

30/08/2019 12:21:02:320 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.016,00

31/08/2019 10:35:34:752 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.016,59

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:45:10:625 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 450,12

30/08/2019 12:21:02:320 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 450,00

02/09/2019 09:00:33:196 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 450,00

31/08/2019 10:35:34:752 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 450,12

02/09/2019 09:15:39:442 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 450,12

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:45:10:625 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 894,64

30/08/2019 12:21:02:320 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 894,00

02/09/2019 09:00:33:196 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 894,00

31/08/2019 10:35:34:752 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 894,64

02/09/2019 09:15:39:442 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 894,64

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:46:11:206 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.931,32

30/08/2019 12:22:59:365 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.931,00

02/09/2019 09:01:57:943 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.000,00

31/08/2019 10:36:52:394 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.931,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:46:11:206 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 5.821,32

30/08/2019 12:22:59:365 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 5.821,00

02/09/2019 09:01:57:943 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 5.800,00

31/08/2019 10:36:52:394 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 5.821,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:22:59:365 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 32.428,00

02/09/2019 09:01:57:943 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 33.000,00

31/08/2019 10:36:52:394 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 32.428,61

30/08/2019 15:56:33:305 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 32.000,00
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Lote (69) - Mola automática para porta de madeira, hidráulica, com braço articulado, com

mínimo de 3 reguladores, aço/alumínio/ferro/latão/liga de zinco e óleo hidráulico.

Lote (70) - Pincel 1� ½.

Lote (71) - Pincel ½.

Lote (72) - Registro de esfera soldável 20mm.

Lote (73) - Broca aço rápido 10mm.

Lote (74) - Broca aço rápido 2,4mm.

02/09/2019 08:46:18:845 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:22:59:365 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 17.386,00

31/08/2019 10:36:52:394 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 25.000,00

30/08/2019 15:56:33:305 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 17.000,00

02/09/2019 08:46:18:845 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:22:59:365 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 955,00

31/08/2019 10:36:52:394 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 955,50

02/09/2019 09:17:17:224 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 955,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:46:50:137 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 630,00

30/08/2019 12:24:30:967 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 630,00

31/08/2019 10:38:13:181 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 930,00

02/09/2019 09:20:59:059 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 630,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:46:50:137 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 15.379,35

30/08/2019 12:24:30:967 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 15.379,00

02/09/2019 09:03:20:266 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 15.000,00

31/08/2019 10:38:13:181 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 15.379,35

02/09/2019 09:20:59:059 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 15.379,35

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:46:50:137 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 12.000,00

30/08/2019 12:24:30:967 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.046,00

02/09/2019 09:03:20:266 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 6.000,00

31/08/2019 10:38:13:181 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.046,56

02/09/2019 08:49:15:944 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:46:50:137 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

30/08/2019 12:24:30:967 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.576,00
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Lote (75) - Broca aço rápido 4mm.

Lote (76) - Broca aço rápido 8mm.

Lote (77) - Broca para madeira 10mm.

Lote (78) - Broca para madeira 12mm.

Lote (79) - Broca para madeira 6mm.

02/09/2019 09:03:20:266 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.500,00

31/08/2019 10:38:13:181 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.576,80

02/09/2019 08:49:15:944 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:20:59:059 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.576,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:46:50:137 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.000,00

30/08/2019 12:24:30:967 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.924,00

02/09/2019 09:03:20:266 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.900,00

31/08/2019 10:38:13:181 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.924,44

02/09/2019 08:49:15:944 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:20:59:059 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.924,44

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:46:44:740 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 10.000,00

30/08/2019 12:25:58:714 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.893,00

02/09/2019 09:04:29:511 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.800,00

31/08/2019 10:40:04:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.893,86

02/09/2019 08:54:44:069 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:24:07:838 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.893,86

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:46:44:740 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.000,00

30/08/2019 12:25:58:714 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.700,00

02/09/2019 09:04:29:511 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.700,00

31/08/2019 10:40:04:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.701,93

02/09/2019 08:54:44:069 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:46:44:740 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 5.000,00

30/08/2019 12:25:58:714 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.599,00

02/09/2019 09:04:29:511 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.500,00

31/08/2019 10:40:04:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 9.000,00

02/09/2019 08:54:44:069 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:24:07:838 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.599,85

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:46:44:740 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 7.000,00

30/08/2019 12:25:58:714 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.180,00
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Lote (80) - Broca para madeira 8mm.

Lote (81) - Broca SDS PLUS 10mm.

Lote (82) - Broca SDS PLUS 12mm.

Lote (83) - Broca SDS PLUS 6mm.

Lote (84) - Broca SDS PLUS 8mm.

02/09/2019 09:04:29:511 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.000,00

31/08/2019 10:40:04:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.180,43

02/09/2019 08:54:44:069 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:24:07:838 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.180,43

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:46:44:740 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 8.000,00

30/08/2019 12:25:58:714 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.377,00

02/09/2019 09:04:29:511 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.300,00

31/08/2019 10:40:04:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.000,00

02/09/2019 08:54:44:069 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:24:07:838 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.377,37

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:47:55:228 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 8.000,00

30/08/2019 12:32:01:008 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.967,00

02/09/2019 09:11:15:360 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.900,00

31/08/2019 10:41:27:736 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.967,20

02/09/2019 08:55:53:359 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:27:00:713 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.967,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:47:55:228 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 10.000,00

30/08/2019 12:32:01:008 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.687,00

02/09/2019 09:11:15:360 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.600,00

31/08/2019 10:41:27:736 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.687,56

02/09/2019 08:55:53:359 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:27:00:713 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.687,56

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:47:55:228 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 10.000,00

30/08/2019 12:32:01:008 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.861,00

02/09/2019 09:11:15:360 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.800,00

31/08/2019 10:41:27:736 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.861,56

02/09/2019 08:55:53:359 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:27:00:713 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.861,56

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:47:55:228 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 10.000,00
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Lote (85) - Chave de fenda 1/8 x 6.

Lote (86) - Chave de fenda ¼ x 6�.

Lote (87) - Chave de fenda ¼ x 8�.

Lote (88) - Chave de grifo �INGLESA� de 10, 12 e 14 polegadas.

Lote (89) - Chave philips 1/8 x 3 3x75mm.

30/08/2019 12:32:01:008 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.374,00

02/09/2019 09:11:15:360 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.000,00

31/08/2019 10:41:27:736 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.374,36

02/09/2019 08:55:53:359 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:27:00:713 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.374,36

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:47:55:228 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.000,00

30/08/2019 12:32:01:008 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.075,00

02/09/2019 09:11:15:360 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.100,00

31/08/2019 10:41:27:736 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.075,90

02/09/2019 08:55:53:359 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:49:17:166 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

30/08/2019 12:33:10:872 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.537,00

02/09/2019 09:12:58:300 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.600,00

31/08/2019 11:09:38:127 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.537,50

02/09/2019 08:56:58:582 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:49:17:166 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.000,00

30/08/2019 12:33:10:872 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.654,00

02/09/2019 09:12:58:300 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.700,00

31/08/2019 11:09:38:127 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.654,35

02/09/2019 08:56:58:582 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:33:10:872 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 8.829,00

02/09/2019 09:12:58:300 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.825,00

31/08/2019 11:09:38:127 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 8.829,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:49:17:166 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

30/08/2019 12:33:10:872 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.103,00

02/09/2019 09:12:58:300 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.125,00

31/08/2019 11:09:38:127 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.103,70

02/09/2019 08:56:58:582 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00
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Lote (90) - Chave philips ¼ x 5�.

Lote (91) - Chave philips 3/16 x 3�.

Lote (92) - Chave teste de fase.

Lote (93) - Alicate de climpar.

Lote (94) - Alicate aço carbono cabo PVC universal + corte + bico 10 pol.

Lote (95) - Alicate corte diagonal 6.1/2 pol.

Lote (96) - Trena de aço 5m.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:49:17:166 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

30/08/2019 12:33:10:872 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.105,00

02/09/2019 09:12:58:300 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.110,00

02/09/2019 08:56:58:582 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:50:26:754 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.500,00

30/08/2019 12:36:13:623 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 657,00

02/09/2019 09:15:41:381 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 700,00

02/09/2019 08:58:03:076 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:36:13:623 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.167,00

02/09/2019 09:15:41:381 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.150,00

02/09/2019 08:58:03:076 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 09:28:35:465 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.167,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:36:13:623 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 7.758,31

02/09/2019 09:15:41:381 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.000,00

02/09/2019 08:58:03:076 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:36:13:623 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 10.871,00

02/09/2019 09:15:41:381 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 10.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:36:13:623 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 5.187,00

02/09/2019 09:15:41:381 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 5.187,00

02/09/2019 08:58:03:076 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:47:20:760 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.000,00

30/08/2019 12:40:31:169 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.000,00
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Lote (97) - Tesoura para poda de jardim de 8mm, tramontina/vonder.

Lote (98) - Lâmina de serra manual, bimetal flexível 12�, 24 dentes por polegada.

Lote (99) - Espátula Aço Inox Lisa 4� � 101 mm Cabo de Madeira (largura da lâmina da

espátula 4� - 101 mm); Material da lâmina da espátula: Aço Inoxidável; Material do cabo da

espátula: Madeira.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (100) - Cadeado 20mm, corpo em latão maciço e chave em latão, acompanha 2

chaves.

Lote (101) - Cadeado 45mm, corpo em latão maciço e chave em latão, acompanha 2

chaves.

02/09/2019 09:17:29:091 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.000,00

31/08/2019 10:43:57:268 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.017,91

02/09/2019 08:58:57:709 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:47:20:760 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 10.000,00

30/08/2019 12:40:31:169 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 5.680,00

02/09/2019 08:58:57:709 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:47:20:760 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

30/08/2019 12:40:31:169 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.393,00

02/09/2019 09:17:29:091 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.393,00

02/09/2019 08:58:57:709 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:17:30:771 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.240,00

02/09/2019 08:47:20:760 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.801,36

30/08/2019 12:40:31:169 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.800,00

02/09/2019 09:17:29:091 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 7.000,00

31/08/2019 10:43:57:268 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.801,36

30/08/2019 15:57:14:976 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 6.800,00

02/09/2019 08:46:55:998 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:19:50:077 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 20.050,00

02/09/2019 08:48:13:239 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 15.358,30

30/08/2019 12:45:42:478 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 15.358,00

02/09/2019 09:19:47:038 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 16.000,00

31/08/2019 10:45:15:023 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 15.358,30

30/08/2019 15:58:06:401 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 15.300,00

02/09/2019 08:47:39:349 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00
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Lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m (SEM AMIANTO)

Lote (103) - Telha fibrocimento 4mm 2,44x0,05m (SEM AMIANTO)

Lote (104) - Tubo soldável, cor marrom, 32mmx6m - tigre/amanco.

Lote (105) - Bucha de nylon 8mm com anel.

Lote (106) - Corda branca de nylon com 10mm, 20m.

Lote (107) - Ponteira SDS Plus 10''.

Lote (108) - Talhadeira SDS Plus 10''.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:45:42:478 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.923,00

02/09/2019 09:19:47:038 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:45:42:478 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 664,00

02/09/2019 09:19:47:038 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 700,00

31/08/2019 10:45:15:023 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 664,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/09/2019 08:48:13:239 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.116,00

30/08/2019 12:45:42:478 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.080,00

02/09/2019 09:19:47:038 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 12:45:42:478 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 5,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:52:22:751 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

30/08/2019 12:47:27:943 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.279,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:52:22:751 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.000,00

30/08/2019 12:47:27:943 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 888,00

02/09/2019 09:20:41:528 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 880,00

02/09/2019 08:59:44:723 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:52:22:751 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

30/08/2019 12:47:27:943 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.236,00

02/09/2019 09:20:41:528 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.200,00

31/08/2019 10:45:39:448 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.236,60

02/09/2019 08:59:44:723 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Válvula cromada para pia americana.

Lote (2) - Sifão copo multiúso metal cromado.

Lote (3) - Sifão ajustável multiúso duplo sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e

saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm.

Lote (4) - Sifão ajustável multiúso sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída

para tubos e conexões de 40mm e 50mm.

Lote (5) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para concretos e argamassas, impermeável,

densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de fundações, baldrames, muros de arrimo,

alicerces e revestimentos em contato com o solo. AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:15:42:042 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 3.347,99

03/09/2019 11:15:15:842 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.848,00

03/09/2019 11:08:11:414 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.847,96

03/09/2019 11:06:02:198 ITACA EIRELI  R$ 7.298,00

03/09/2019 11:05:55:697 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 7.300,00

03/09/2019 10:58:21:024 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 9.449,99

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 10:58:21:776 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.639,99

30/08/2019 11:25:10:120 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.640,00

02/09/2019 09:25:10:725 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:07:44:670 ITACA EIRELI  R$ 8.498,00

03/09/2019 11:07:37:924 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 8.499,98

03/09/2019 11:07:32:785 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 8.500,00

03/09/2019 11:06:53:452 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 11.000,00

03/09/2019 11:07:04:421 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 11.492,96

03/09/2019 11:01:01:041 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 13.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:36:16:461 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.436,33

03/09/2019 11:36:17:298 ITACA EIRELI  R$ 2.436,34

03/09/2019 11:15:25:505 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 2.580,00

03/09/2019 11:35:45:971 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.449,00

03/09/2019 11:12:55:125 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.500,00

03/09/2019 11:10:03:369 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.499,97
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PRINCIPAL).

Lote (6) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para concretos e argamassas, impermeável,

densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de fundações, baldrames, muros de arrimo,

alicerces e revestimentos em contato com o solo. EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS

(COTA DE ATÉ 25%).

Lote (7) - Prego com cabeça, em ferro galvanizado, medindo 17x21 polegadas.

Lote (8) - Parafuso para bucha, cabeça chata e fenda, 5,5x50mm (indicado para bucha

8mm).

Lote (9) - Parafuso para bucha, cabeça chata e fenda (indicado para bucha 6mm).

Lote (10) - Parafuso para bucha, cabeça chata e fenda (indicado para bucha 10mm).

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:19:30:006 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 94.355,00

03/09/2019 11:19:12:373 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 94.356,95

03/09/2019 11:17:46:739 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 94.361,90

30/08/2019 11:25:10:120 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 101.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:33:02:905 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 29.549,96

03/09/2019 11:32:56:562 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 29.550,00

03/09/2019 11:32:58:223 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 29.574,00

03/09/2019 11:18:26:619 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 30.740,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:33:45:382 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.982,16

03/09/2019 11:33:35:721 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.982,20

03/09/2019 11:10:29:444 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.005,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:27:11:667 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.099,00

03/09/2019 11:26:16:084 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.100,00

03/09/2019 11:22:27:744 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.390,00

03/09/2019 11:08:15:288 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.589,97

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:00:49:932 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.600,00

03/09/2019 11:08:15:286 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.799,96

30/08/2019 11:29:57:439 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.800,00

02/09/2019 07:30:36:170 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.805,50

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:24:05:801 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.899,90

03/09/2019 11:23:28:724 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.900,00
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Lote (11) - Parafuso para bucha, cabeça chata e fenda (indicado para bucha 4mm).

Lote (12) - Parafuso para telha de amianto 5mm com borracha.

Lote (13) - Fechadura externa completa para porta de madeira convencional, tipo entrada,

máquina 40mm, acabamento em aço inox, 2 chaves em latão pequena.

Lote (14) - Fechadura externa para porta, completa com maçaneta e espelho.

Lote (15) - Fechadura para banheiro.

03/09/2019 11:21:59:362 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.293,96

30/08/2019 11:29:57:439 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:01:59:287 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 972,00

03/09/2019 12:01:51:278 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 972,95

03/09/2019 12:01:23:404 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 973,96

02/09/2019 08:33:59:643 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 997,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2019 11:49:31:383 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.010,00

31/08/2019 10:12:48:579 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.018,40

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:55:54:106 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 20.000,00

03/09/2019 11:54:59:577 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 21.999,00

03/09/2019 11:56:24:695 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 23.650,00

03/09/2019 11:44:16:413 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 24.999,00

03/09/2019 11:56:26:927 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 36.949,16

03/09/2019 11:56:12:337 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 36.949,17

02/09/2019 08:39:58:802 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:47:22:098 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 20.500,00

03/09/2019 11:47:06:336 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 21.999,00

03/09/2019 11:44:34:685 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 24.999,00

03/09/2019 12:08:50:370 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 34.927,88

03/09/2019 12:08:45:455 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 34.927,92

03/09/2019 11:51:07:209 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 34.930,00

02/09/2019 08:39:58:802 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:46:49:748 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 20.000,00

03/09/2019 11:55:16:993 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 21.998,98

03/09/2019 11:46:32:901 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 21.999,00

03/09/2019 11:57:27:541 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 23.430,00
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Lote (16) - Assento sanitário, almofadado, injetado em polipropileno e arco soprado em

polietileno, na cor branca.

Lote (17) - Caixa d'água, com tampa, confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000

litros. AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA PRINCIPAL).

Lote (18) - Caixa d'água, com tampa, confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000

litros. EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%).

Lote (19) - Caixa de descarga suspensa, para vaso sanitário, em material plástico (PVC), cor

branca, 10 litros, acionamento por cordão, com boia de nível.

03/09/2019 11:55:30:713 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 34.999,97

03/09/2019 11:45:02:195 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 35.000,00

02/09/2019 08:39:58:802 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:58:33:915 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 26.900,00

03/09/2019 11:56:45:250 ITACA EIRELI  R$ 26.982,00

03/09/2019 12:04:38:915 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 27.370,00

03/09/2019 11:55:50:999 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 45.499,95

03/09/2019 11:45:38:854 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 45.500,00

03/09/2019 11:42:43:462 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 49.950,00

02/09/2019 08:41:02:596 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:25:29:931 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 120.772,99

03/09/2019 12:25:19:351 ITACA EIRELI  R$ 120.773,00

03/09/2019 12:25:11:617 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 120.880,00

03/09/2019 12:03:58:857 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 140.250,00

03/09/2019 11:56:47:286 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 147.999,94

30/08/2019 12:01:22:303 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 157.114,00

02/09/2019 08:49:29:905 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 890.000,00

02/09/2019 08:41:02:596 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:13:57:359 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 37.910,98

03/09/2019 12:13:46:275 ITACA EIRELI  R$ 37.911,00

03/09/2019 12:08:09:314 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 40.000,00

03/09/2019 12:08:27:725 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 41.653,00

03/09/2019 12:02:11:029 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 46.750,00

03/09/2019 11:59:00:345 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 49.366,96

02/09/2019 08:41:02:596 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:26:24:141 ITACA EIRELI  R$ 22.788,00

03/09/2019 12:26:05:352 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 22.894,97
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Lote (20) - Caixa plástica, 4x2, para tomada de embutir.

Lote (21) - Colher de pedreiro.

Lote (22) - Torneira em plástico de parede, para tanque, rosca de ½ polegada.

Lote (23) - Torneira inoxidável, para pia de banheiro, rosca de ½ polegada.

Lote (24) - Torneira para lavatório cromada prismática compacta de mesa, marca igual ou

similar a DOCOL cod. 17160806.

03/09/2019 12:26:00:640 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 22.950,00

03/09/2019 12:25:32:791 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 23.000,00

03/09/2019 12:22:15:664 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 24.249,98

02/09/2019 08:36:17:224 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 36.000,00

02/09/2019 08:41:02:596 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:03:57:347 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 469,95

03/09/2019 12:03:48:619 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 470,00

03/09/2019 11:51:23:545 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:34:20:498 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.500,00

03/09/2019 12:34:22:009 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.745,49

03/09/2019 12:34:08:113 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.745,50

30/08/2019 12:03:10:916 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.755,00

02/09/2019 09:27:19:390 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:53:03:311 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.089,99

03/09/2019 12:52:54:336 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.090,00

03/09/2019 12:52:54:669 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.099,87

03/09/2019 12:52:18:062 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.100,00

03/09/2019 12:35:34:246 ITACA EIRELI  R$ 4.977,00

03/09/2019 12:32:15:170 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 5.293,08

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:01:03:655 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 17.459,99

03/09/2019 13:00:50:595 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 17.460,00

03/09/2019 12:41:06:012 ITACA EIRELI  R$ 24.396,00

03/09/2019 12:31:53:313 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 31.503,96

03/09/2019 12:43:23:037 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 85.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:33:00:682 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 49.999,98

03/09/2019 12:20:53:306 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 50.000,00

03/09/2019 12:32:12:890 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 59.218,28
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Lote (25) - Tubo soldável, cor marrom, 20mmx6m.

Lote (26) - Tubo soldável, cor marrom, 25mmx6m.

Lote (27) - Mangueira para jardim com 3 camadas, malha trançada de poliéster e capa

externa, resistente, diâmetro ½ polegada, comprimento de 30 metros, com adaptador para

torneira, um esguicho e um engate rápido.

Lote (28) - Joelho com bucha de latão 20mmx1/2.

Lote (29) - Joelho com redução de 25mmx1/2� soldável/roscável � tigre/amanco.

02/09/2019 09:27:19:390 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

02/09/2019 08:42:31:556 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:59:35:729 ITACA EIRELI  R$ 4.111,00

03/09/2019 12:59:30:215 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.113,98

03/09/2019 12:56:00:490 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.150,00

03/09/2019 12:55:37:200 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.153,00

03/09/2019 12:44:14:438 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 5.265,00

03/09/2019 12:43:09:394 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 5.379,96

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:56:15:702 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 5.144,00

03/09/2019 12:55:47:897 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 5.144,98

03/09/2019 12:46:42:455 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 5.220,00

03/09/2019 12:41:12:303 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 5.395,00

03/09/2019 12:56:11:136 ITACA EIRELI  R$ 7.358,00

03/09/2019 12:56:01:347 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 7.360,96

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:51:14:315 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 12.729,96

03/09/2019 12:51:08:045 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 12.730,00

03/09/2019 12:41:38:812 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 12.960,00

03/09/2019 12:36:14:793 ITACA EIRELI  R$ 14.449,00

30/08/2019 12:04:39:427 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 14.470,00

03/09/2019 12:43:38:293 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 85.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:39:39:147 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.654,99

03/09/2019 12:39:32:640 ITACA EIRELI  R$ 3.655,00

03/09/2019 12:39:15:018 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.658,00

03/09/2019 12:39:08:339 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.658,96

30/08/2019 12:04:39:427 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.680,00

02/09/2019 08:51:06:791 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.687,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:30:55:116 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.000,00
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Lote (30) - Arame recozido 1,6mm, rolo com 1 kg.

Lote (31) - Cola adesiva, 175g, para conexão de tubo em PVC.

Lote (32) - Cola à base de resina epóxi, adesivo bicomponente líquido viscoso, à base de

resina epóxi, livre de solventes, contendo 1 tubo com resina e 1 com endurecedor (tipo

araldite).

Lote (33) - Cola à base de solvente, galão com 2,8 KG (tipo sapateiro).

Lote (34) - Trinco fio redondo, leve, em aço galvanizado de 152mm por 5�, acompanha

parafusos para instalação.

Lote (35) - Zarcão cor cinza escuro, lata com 18L.

03/09/2019 13:30:21:835 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.049,98

03/09/2019 13:30:27:853 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.097,00

03/09/2019 13:26:06:372 ITACA EIRELI  R$ 1.137,00

03/09/2019 13:12:04:567 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.234,93

02/09/2019 07:48:52:302 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 2.414,72

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:26:46:341 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.632,97

03/09/2019 13:26:30:816 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.633,00

02/09/2019 07:48:52:302 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.695,25

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:36:01:254 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.247,98

03/09/2019 13:35:55:954 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.248,00

03/09/2019 13:30:30:936 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.300,00

03/09/2019 13:23:03:295 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 5.544,86

02/09/2019 08:54:07:028 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 6.681,77

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:29:04:321 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.067,97

03/09/2019 13:28:47:293 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.068,00

02/09/2019 08:52:51:720 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:20:03:746 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 15.609,72

03/09/2019 13:19:58:420 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 15.609,76

03/09/2019 13:18:42:376 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 15.610,00

02/09/2019 08:52:51:720 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 16.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:12:11:057 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.125,54

03/09/2019 13:12:04:567 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.125,56

30/08/2019 12:06:18:730 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.126,00
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Lote (36) - Água rás mineral, lata com 900 ML.

Lote (37) - Solvente para tinta a óleo, galão 5L.

Lote (38) - Rebite alumínio AD440S.

Lote (39) - Rebite de alumínio nº 423 � 3,2mmx5,9m.

Lote (40) - Rebite de alumínio nº 450 � 3,2mmx12,8m.

Lote (41) - Rebitador, corpo em aço e cabo emborrachado, para 4 tamanhos de rebite: 3/32� -

2,4mm, 1/8� - 3,2mm, 5/32� - 4mm, 3/16� - 4,8mm.

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:27:59:474 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 24.949,00

03/09/2019 13:27:33:344 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 24.950,00

31/08/2019 10:26:35:241 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 26.501,40

03/09/2019 13:26:38:058 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:23:22:624 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.300,00

03/09/2019 13:21:44:326 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.389,95

03/09/2019 13:21:38:508 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.390,00

02/09/2019 08:59:13:333 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 2.932,80

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:51:19:074 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 8.589,59

03/09/2019 13:51:11:400 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 8.589,61

03/09/2019 13:49:11:242 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.590,00

03/09/2019 13:48:34:232 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 8.680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:54:57:456 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 465,00

30/08/2019 12:08:34:039 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 470,00

03/09/2019 13:46:37:571 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 470,65

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 14:03:51:270 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 743,95

03/09/2019 14:03:21:878 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 744,96

30/08/2019 12:08:34:039 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 759,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 14:04:12:526 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 898,00

03/09/2019 14:03:21:879 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 899,96

30/08/2019 12:08:34:039 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 910,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:51:32:308 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 7.749,96
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Lote (42) - Rebite de alumínio nº 460 � 3,2mmx15,2m.

Lote (43) - Rebite de alumínio nº 616 � 6,2mmx16,6m.

Lote (44) - Nipel de ¾� roscável � tigre/amanco.

Lote (45) - Abraçadeira de Nylon T 50R (203mm)cor preta, pacote com 100 unidades.

Lote (46) - Bucha de nylon 10mm com anel.

Lote (47) - Bucha de nylon 6mm com anel.

03/09/2019 13:51:18:908 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 7.750,00

03/09/2019 13:51:08:440 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 7.790,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 14:04:49:082 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 573,95

03/09/2019 14:03:21:883 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 574,97

30/08/2019 12:10:36:480 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 579,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 14:01:51:564 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 323,90

30/08/2019 12:10:36:480 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 324,00

31/08/2019 10:29:01:795 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 324,30

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 14:12:25:551 ITACA EIRELI  R$ 423,00

03/09/2019 14:12:19:983 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 424,98

03/09/2019 14:11:56:887 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 428,00

03/09/2019 14:07:03:447 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 534,94

03/09/2019 14:02:06:927 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 585,00

03/09/2019 14:00:30:800 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 606,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 13:57:30:241 LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA -
EPP  R$ 39.599,97

03/09/2019 13:57:19:364 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 39.600,00

03/09/2019 13:57:22:268 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 39.650,00

03/09/2019 13:57:22:630 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 39.749,90

02/09/2019 09:03:28:084 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 42.725,82

02/09/2019 08:44:21:647 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 09:46:55:917 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 995,95

30/08/2019 12:12:37:994 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 996,00

02/09/2019 08:57:52:574 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 09:47:16:391 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 721,96

30/08/2019 12:12:37:994 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 722,00
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Lote (48) - Adaptador soldável curto de 25mm x 3/4�.

Lote (49) - Adesivo PVA (secagem rápida) conteúdo 1000g.

Lote (50) - Aplicador de silicone.

Lote (51) - Arco regulável de 12�, cabo de plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas

de serra manual.

Lote (52) - Batedor para porta (fix. Piso).

Lote (53) - Corda branca de nylon com 6mm, 20m.

02/09/2019 08:57:52:574 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 09:59:57:790 ITACA EIRELI  R$ 283,00

04/09/2019 09:59:48:369 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 284,98

04/09/2019 09:55:39:931 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 300,00

04/09/2019 09:54:08:595 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 339,00

30/08/2019 12:12:37:994 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 458,00

31/08/2019 10:30:08:138 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 458,78

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:10:31:642 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 14.690,00

04/09/2019 10:10:20:445 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 14.700,00

04/09/2019 09:56:09:694 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 20.689,96

04/09/2019 10:10:25:987 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 99.999,99

02/09/2019 09:29:53:887 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:07:54:100 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 5.785,00

04/09/2019 10:07:37:669 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 5.789,96

04/09/2019 10:07:40:337 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 5.789,98

04/09/2019 09:52:41:691 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 6.180,00

04/09/2019 09:42:54:486 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.499,00

02/09/2019 09:29:53:887 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 09:49:27:046 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.462,95

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.463,00

02/09/2019 08:47:36:290 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 09:49:47:555 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.235,96

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.236,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 09:50:18:468 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.089,98

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.090,00
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Lote (54) - Desempenadeira de aço dentada.

Lote (55) - Desempenadeira de aço lisa.

Lote (56) - Dobradiça de 3.1/2� em ferro cromado, com 6 furos.

Lote (57) - Escada multifuncional 4x3, 12 degraus alumínio.

Lote (58) - Fita veda rosca, rolo com 10m.

Lote (59) - Formão ¾.

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:19:49:947 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.947,97

04/09/2019 10:19:40:073 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.948,00

04/09/2019 10:05:25:077 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.000,00

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.028,00

02/09/2019 08:47:36:290 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:21:20:322 ITACA EIRELI  R$ 1.629,00

04/09/2019 10:21:01:894 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.631,97

04/09/2019 10:21:04:862 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.634,95

04/09/2019 09:53:42:617 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.690,00

30/08/2019 12:15:14:968 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.698,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:33:21:898 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.969,99

04/09/2019 10:32:53:184 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 2.970,00

04/09/2019 10:29:16:160 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.199,99

04/09/2019 10:25:52:178 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 7.422,87

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:54:22:797 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 50.892,96

04/09/2019 10:54:15:521 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 50.893,00

04/09/2019 10:43:45:764 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 51.049,89

04/09/2019 10:13:14:667 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 99.999,99

02/09/2019 09:00:18:159 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:48:28:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.183,96

04/09/2019 10:48:23:615 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.184,00

04/09/2019 10:48:28:786 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.185,88

04/09/2019 10:47:59:473 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.187,00

04/09/2019 10:46:51:321 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:41:44:749 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.500,00
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Lote (60) - Juntas de dilatação para pisos em concreto, 4cmx4mm.

Lote (61) - Bucha de redução 25mm x 20mm soldável para água � TIGRE/AMANCO.

Lote (62) - Carrapeta, de ½ polegada.

Lote (63) - Carrapeta, de ¾ polegada.

Lote (64) - Luva 20mm, para água.

Lote (65) - Luva 25mm, para água.

04/09/2019 10:45:16:241 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.548,89

04/09/2019 10:28:22:263 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.735,99

30/08/2019 12:18:02:998 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.736,00

02/09/2019 09:00:18:159 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:26:51:945 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.271,96

30/08/2019 12:18:02:998 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 6.272,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:36:04:097 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 247,98

04/09/2019 10:35:49:283 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 248,00

04/09/2019 10:35:30:917 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 249,81

04/09/2019 10:33:46:629 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 250,00

02/09/2019 09:15:39:442 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 312,48

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:41:59:003 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 999,88

04/09/2019 10:41:49:268 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 999,93

04/09/2019 10:37:15:387 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.178,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 10:45:37:981 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 999,87

04/09/2019 10:45:26:086 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 999,89

30/08/2019 12:21:02:320 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.016,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:04:19:033 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 221,98

04/09/2019 11:04:10:357 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 222,00

04/09/2019 10:50:03:917 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 345,00

04/09/2019 10:39:38:218 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 449,82

30/08/2019 12:21:02:320 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:06:42:597 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 296,99

04/09/2019 11:06:31:758 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 297,00

04/09/2019 10:50:36:723 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 388,22

04/09/2019 10:43:48:378 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 699,72
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Lote (66) - Luva de correr, de 20mm.

Lote (67) - Luva de correr, de 25mm.

Lote (68) - Manta asfáltica aluminizada. Medidas 10mx10cmx4mm (comprimento x largura x

espessura).

Lote (69) - Mola automática para porta de madeira, hidráulica, com braço articulado, com

mínimo de 3 reguladores, aço/alumínio/ferro/latão/liga de zinco e óleo hidráulico.

Lote (70) - Pincel 1� ½.

Lote (71) - Pincel ½.

30/08/2019 12:21:02:320 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 894,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:27:21:372 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.928,88

04/09/2019 11:27:13:893 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.928,90

04/09/2019 11:26:34:936 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.929,00

02/09/2019 09:01:57:943 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:43:53:969 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 5.249,89

04/09/2019 11:43:48:753 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 5.249,94

04/09/2019 11:43:35:656 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 5.250,00

04/09/2019 11:30:13:785 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 5.431,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:34:09:757 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 16.989,99

04/09/2019 11:33:24:042 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 17.150,00

04/09/2019 11:26:22:955 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 19.789,97

04/09/2019 11:34:29:727 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 32.999,99

02/09/2019 09:01:57:943 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 33.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:11:32:098 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 15.000,00

04/09/2019 11:11:23:597 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 16.995,00

31/08/2019 10:36:52:394 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 25.000,00

04/09/2019 11:16:42:615 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 65.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:34:06:904 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 939,97

04/09/2019 11:33:58:572 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 940,00

04/09/2019 11:28:26:209 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 945,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:39:30:348 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 539,98
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Lote (72) - Registro de esfera soldável 20mm.

Lote (73) - Broca aço rápido 10mm.

Lote (74) - Broca aço rápido 2,4mm.

Lote (75) - Broca aço rápido 4mm.

Lote (76) - Broca aço rápido 8mm.

04/09/2019 11:39:17:102 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 540,00

04/09/2019 11:38:19:346 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 544,00

31/08/2019 10:38:13:181 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 930,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:43:56:808 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.450,00

04/09/2019 11:43:41:113 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.499,98

04/09/2019 11:43:38:258 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.899,88

04/09/2019 11:43:00:318 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.900,00

04/09/2019 11:37:14:825 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 6.495,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:45:27:593 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 599,00

04/09/2019 11:45:27:774 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.450,00

04/09/2019 11:29:48:617 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.499,98

04/09/2019 11:29:34:529 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.999,83

04/09/2019 11:28:30:716 ITACA EIRELI  R$ 5.884,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 11:33:27:619 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 600,00

04/09/2019 11:32:29:224 ITACA EIRELI  R$ 698,00

04/09/2019 11:31:40:538 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 796,00

04/09/2019 11:29:05:632 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.479,99

04/09/2019 11:27:44:004 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.576,75

02/09/2019 09:20:59:059 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.576,80

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:12:44:929 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 800,00

04/09/2019 12:08:56:633 ITACA EIRELI  R$ 998,00

04/09/2019 12:08:50:817 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.439,98

04/09/2019 12:07:23:286 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.450,00

04/09/2019 12:07:11:693 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.896,95

02/09/2019 09:20:59:059 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.924,44

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:09:03:131 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.500,00

04/09/2019 12:07:55:046 ITACA EIRELI  R$ 2.998,00

04/09/2019 12:17:45:654 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.849,99

04/09/2019 12:17:30:367 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.850,00
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Lote (77) - Broca para madeira 10mm.

Lote (78) - Broca para madeira 12mm.

Lote (79) - Broca para madeira 6mm.

Lote (80) - Broca para madeira 8mm.

Lote (81) - Broca SDS PLUS 10mm.

04/09/2019 12:17:23:645 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.892,67

30/08/2019 12:25:58:714 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.893,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:13:25:180 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.450,00

04/09/2019 12:13:05:209 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.500,00

04/09/2019 12:09:29:507 ITACA EIRELI  R$ 1.798,00

04/09/2019 12:09:13:593 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.289,98

31/08/2019 10:40:04:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.701,93

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:30:42:307 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.559,00

04/09/2019 12:30:23:927 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.560,00

04/09/2019 12:12:47:709 ITACA EIRELI  R$ 2.442,00

04/09/2019 12:09:47:202 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.986,98

02/09/2019 09:24:07:838 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.599,85

31/08/2019 10:40:04:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:27:32:697 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 724,00

04/09/2019 12:23:01:128 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 725,00

04/09/2019 12:17:31:718 ITACA EIRELI  R$ 898,00

04/09/2019 12:26:11:761 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.996,18

04/09/2019 12:26:04:657 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.996,19

04/09/2019 12:18:30:663 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.170,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:21:29:155 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 950,00

04/09/2019 12:20:51:523 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 999,00

04/09/2019 12:15:55:400 ITACA EIRELI  R$ 1.492,00

04/09/2019 12:10:31:793 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.485,98

04/09/2019 12:19:01:524 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.100,00

31/08/2019 10:40:04:807 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:30:35:390 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.663,00

04/09/2019 12:30:26:338 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.664,00

04/09/2019 12:15:06:868 ITACA EIRELI  R$ 2.498,00

04/09/2019 12:15:03:662 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.944,98
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Lote (82) - Broca SDS PLUS 12mm.

Lote (83) - Broca SDS PLUS 6mm.

Lote (84) - Broca SDS PLUS 8mm.

Lote (85) - Chave de fenda 1/8 x 6.

Lote (86) - Chave de fenda ¼ x 6�.

04/09/2019 12:19:29:201 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.470,00

04/09/2019 12:08:53:696 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.966,96

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:15:22:615 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.500,00

04/09/2019 12:11:41:651 ITACA EIRELI  R$ 2.997,00

04/09/2019 12:11:20:131 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.781,99

04/09/2019 12:08:53:695 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.596,96

30/08/2019 12:32:01:008 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.687,00

02/09/2019 09:27:00:713 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.687,56

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:22:12:385 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.400,00

04/09/2019 12:21:58:214 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.449,00

04/09/2019 12:15:55:481 ITACA EIRELI  R$ 1.997,00

04/09/2019 12:12:42:672 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 3.494,97

04/09/2019 12:20:29:294 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.927,99

04/09/2019 12:20:16:511 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 3.928,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:16:15:413 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.500,00

04/09/2019 12:12:36:524 ITACA EIRELI  R$ 1.998,00

04/09/2019 12:12:05:872 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.990,00

04/09/2019 12:09:13:658 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.373,99

31/08/2019 10:41:27:736 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 4.374,36

02/09/2019 09:27:00:713 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 4.374,36

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:36:53:311 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 978,00

04/09/2019 12:34:58:831 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 980,00

04/09/2019 13:02:10:647 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.073,32

04/09/2019 13:01:57:745 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.073,36

04/09/2019 12:36:50:672 ITACA EIRELI  R$ 1.997,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:49:59:809 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.363,00

04/09/2019 12:48:51:452 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.364,00

04/09/2019 12:49:12:693 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.490,97

30/08/2019 17:49:17:166 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00
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Lote (87) - Chave de fenda ¼ x 8�.

Lote (88) - Chave de grifo �INGLESA� de 10, 12 e 14 polegadas.

Lote (89) - Chave philips 1/8 x 3 3x75mm.

Lote (90) - Chave philips ¼ x 5�.

Lote (91) - Chave philips 3/16 x 3�.

Lote (92) - Chave teste de fase.

02/09/2019 08:56:58:582 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:52:08:884 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.442,00

04/09/2019 12:51:07:170 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.443,00

04/09/2019 12:48:26:500 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.654,33

31/08/2019 11:09:38:127 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.654,35

02/09/2019 08:56:58:582 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 13:02:12:089 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 8.590,00

04/09/2019 13:01:56:705 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.600,00

31/08/2019 11:09:38:127 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 8.829,30

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:50:49:332 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 920,00

04/09/2019 12:49:25:481 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 923,00

04/09/2019 12:49:35:300 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 997,95

30/08/2019 17:49:17:166 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.000,00

02/09/2019 08:56:58:582 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:54:11:941 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 654,00

04/09/2019 12:53:59:127 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.095,98

02/09/2019 09:12:58:300 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.110,00

02/09/2019 08:56:58:582 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:57:02:076 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 650,00

04/09/2019 12:56:33:417 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 651,49

02/09/2019 09:15:41:381 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 700,00

02/09/2019 08:58:03:076 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 12:54:38:552 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 899,00

04/09/2019 12:54:01:998 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 900,00

02/09/2019 09:28:35:465 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.167,25

02/09/2019 08:58:03:076 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00
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Lote (93) - Alicate de climpar.

Lote (94) - Alicate aço carbono cabo PVC universal + corte + bico 10 pol.

Lote (95) - Alicate corte diagonal 6.1/2 pol.

Lote (96) - Trena de aço 5m.

Lote (97) - Tesoura para poda de jardim de 8mm, tramontina/vonder.

Lote (98) - Lâmina de serra manual, bimetal flexível 12�, 24 dentes por polegada.

Lote (99) - Espátula Aço Inox Lisa 4� � 101 mm Cabo de Madeira (largura da lâmina da

espátula 4� - 101 mm); Material da lâmina da espátula: Aço Inoxidável; Material do cabo da

espátula: Madeira.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2019 12:36:13:623 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 7.758,31

02/09/2019 09:15:41:381 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.000,00

02/09/2019 08:58:03:076 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2019 12:36:13:623 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 10.871,00

02/09/2019 09:15:41:381 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 10.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 13:55:28:115 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.685,00

04/09/2019 13:55:05:106 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.689,00

02/09/2019 08:58:03:076 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 13:31:52:726 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 2.489,96

04/09/2019 13:31:44:658 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 2.490,00

04/09/2019 13:31:08:536 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.500,00

04/09/2019 13:31:09:202 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.999,79

02/09/2019 08:58:57:709 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 13:49:06:670 ITACA EIRELI  R$ 4.848,00

04/09/2019 13:48:58:771 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 4.850,00

04/09/2019 13:34:53:137 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 5.600,98

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 13:33:07:076 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.200,00

04/09/2019 13:32:52:204 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.298,98

04/09/2019 13:32:41:218 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.299,00

02/09/2019 08:58:57:709 ITACA EIRELI  R$ 100.000,00
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Lote (100) - Cadeado 20mm, corpo em latão maciço e chave em latão, acompanha 2

chaves.

Lote (101) - Cadeado 45mm, corpo em latão maciço e chave em latão, acompanha 2

chaves.

Lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m (SEM AMIANTO)

Lote (103) - Telha fibrocimento 4mm 2,44x0,05m (SEM AMIANTO)

Lote (104) - Tubo soldável, cor marrom, 32mmx6m - tigre/amanco.

Lote (105) - Bucha de nylon 8mm com anel.

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 13:56:19:863 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.987,99

04/09/2019 13:56:12:029 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 2.988,00

04/09/2019 13:31:53:792 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 3.900,00

04/09/2019 13:28:52:963 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 3.990,00

04/09/2019 13:56:27:197 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 6.574,96

04/09/2019 13:55:49:942 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 6.575,00

02/09/2019 08:17:30:771 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 13:37:47:990 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP  R$ 7.500,00

04/09/2019 13:37:34:706 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 7.899,00

04/09/2019 13:32:32:521 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 9.499,98

04/09/2019 13:32:20:515 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 9.500,00

04/09/2019 13:51:35:202 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 15.175,97

04/09/2019 13:51:31:274 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 15.176,00

02/09/2019 08:19:50:077 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 20.050,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2019 12:45:42:478 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 1.923,00

02/09/2019 09:19:47:038 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 13:53:04:852 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 650,96

04/09/2019 13:52:59:551 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 651,00

02/09/2019 09:19:47:038 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 14:09:41:334 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 833,98

04/09/2019 14:09:10:108 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 834,00

04/09/2019 13:56:36:084 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 937,00
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Lote (106) - Corda branca de nylon com 10mm, 20m.

Lote (107) - Ponteira SDS Plus 10''.

Lote (108) - Talhadeira SDS Plus 10''.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 03/09/2019, às 11:17:20 horas, no lote (1) - Válvula cromada para pia americana. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:47:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:47:24 horas, no lote (1) - Válvula cromada para pia americana. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante LICITARE PRODUTOS. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2019 12:45:42:478 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 5,40

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 14:10:21:917 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 825,00

04/09/2019 14:10:06:584 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.272,98

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 14:08:02:953 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 460,00

04/09/2019 14:12:43:608 ITACA EIRELI  R$ 745,00

04/09/2019 13:58:40:162 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 749,00

30/08/2019 17:52:22:751 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2019 14:07:43:591 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 460,00

04/09/2019 14:12:29:099 ITACA EIRELI  R$ 745,00

04/09/2019 13:59:32:535 E S DA COSTA FILHO ME  R$ 749,00

04/09/2019 14:12:23:184 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.198,65

04/09/2019 14:11:47:445 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.198,67
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conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 14:51:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:51:06 horas, no lote (1) - Válvula cromada para pia americana. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:51:06 horas, no lote (1) - Válvula cromada para pia americana. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 3.346,14.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:37:16 horas, no lote (2) - Sifão copo multiúso metal cromado. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 10:45:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:45:30 horas, no lote (2) - Sifão copo multiúso metal cromado. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já

aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual

recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 14:51:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:51:58 horas, no lote (2) - Sifão copo multiúso metal cromado. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:51:58 horas, no lote (2) - Sifão copo multiúso metal cromado. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 2.638,40.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:09:00 horas, no lote (3) - Sifão ajustável multiúso duplo

sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e

50mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2019, às 10:00:53
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 10:00:53 horas, no lote (3) - Sifão ajustável multiúso duplo

sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e

50mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

ITACA EIRELI. No dia 08/10/2019, às 10:47:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:47:56 horas, no lote (3) - Sifão ajustável multiúso duplo

sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e

50mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já

aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual

recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 14:52:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:52:41 horas, no lote (3) - Sifão ajustável multiúso duplo

sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e

50mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:52:41 horas, no lote (3) - Sifão ajustável multiúso duplo

sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e

50mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 8.445,80.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:37:55 horas, no lote (4) - Sifão ajustável multiúso sanfonado,

entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 10:48:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:48:52 horas, no lote (4) - Sifão ajustável multiúso sanfonado,

entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado
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àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 14:52:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:52:54 horas, no lote (4) - Sifão ajustável multiúso sanfonado,

entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:52:54 horas, no lote (4) - Sifão ajustável multiúso sanfonado,

entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 2.434,66.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:21:11 horas, no lote (5) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para

concretos e argamassas, impermeável, densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de

fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo.

AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA PRINCIPAL). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:36:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:36:32 horas, no lote (5) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para

concretos e argamassas, impermeável, densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de

fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo.

AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA PRINCIPAL). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de

mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante G.

GAMA LTDA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às

14:53:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:53:28 horas, no lote (5) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para

concretos e argamassas, impermeável, densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de

fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo.
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AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA PRINCIPAL). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:53:28 horas, no lote (5) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para

concretos e argamassas, impermeável, densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de

fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo.

AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA PRINCIPAL). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA COMPANY LTDA - EPP com o

valor R$ 94.354,74.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:37:01 horas, no lote (6) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para

concretos e argamassas, impermeável, densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de

fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo.

EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:47:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:47:48 horas, no lote (6) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para

concretos e argamassas, impermeável, densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de

fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo.

EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%). -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos

autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a

licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir

de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

08/10/2019, às 14:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:53:59 horas, no lote (6) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para

concretos e argamassas, impermeável, densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de

fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo.

EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%). -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:53:59 horas, no lote (6) - Tinta asfáltica, à base de emulsão para
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concretos e argamassas, impermeável, densidade de 1,00g/cm³, utilizado em pinturas de

fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo.

EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%). -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB COMERCIO E

SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 29.549,62.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:37:45 horas, no lote (7) - Prego com cabeça, em ferro

galvanizado, medindo 17x21 polegadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 08/10/2019, às 12:48:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:48:11 horas, no lote (7) - Prego com cabeça, em ferro

galvanizado, medindo 17x21 polegadas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB

COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às

14:54:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:54:30 horas, no lote (7) - Prego com cabeça, em ferro

galvanizado, medindo 17x21 polegadas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:54:30 horas, no lote (7) - Prego com cabeça, em ferro

galvanizado, medindo 17x21 polegadas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o

valor R$ 3.981,32.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:37:32 horas, no lote (8) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda, 5,5x50mm (indicado para bucha 8mm). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:57:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:57:48 horas, no lote (8) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda, 5,5x50mm (indicado para bucha 8mm). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de

mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da
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vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante PVH

FERRAGENS. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às

14:57:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:57:54 horas, no lote (8) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda, 5,5x50mm (indicado para bucha 8mm). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:57:54 horas, no lote (8) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda, 5,5x50mm (indicado para bucha 8mm). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o

valor R$ 1.065,30.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:13:32 horas, no lote (9) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 6mm). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 13:37:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:37:59 horas, no lote (9) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 6mm). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA

COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às

14:55:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:55:05 horas, no lote (9) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 6mm). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:55:05 horas, no lote (9) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 6mm). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa GAMA COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 1.588,84.
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    No dia 03/09/2019, às 11:27:49 horas, no lote (10) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 10mm). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 08/10/2019, às 11:58:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:58:30 horas, no lote (10) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 10mm). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante PVH

FERRAGENS. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às

14:58:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:58:04 horas, no lote (10) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 10mm). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:58:04 horas, no lote (10) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 10mm). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$

1.890,72.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:04:23 horas, no lote (11) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 4mm). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 11:20:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:20:32 horas, no lote (11) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 4mm). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 14:58:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:58:26 horas, no lote (11) - Parafuso para bucha, cabeça chata e
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fenda (indicado para bucha 4mm). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:58:26 horas, no lote (11) - Parafuso para bucha, cabeça chata e

fenda (indicado para bucha 4mm). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa E S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 950,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:11:13 horas, no lote (12) - Parafuso para telha de amianto 5mm

com borracha. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2019, às

09:52:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 09:52:20 horas, no lote (12) - Parafuso para telha de amianto 5mm

com borracha. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: E

S DA COSTA FILHO ME. No dia 08/10/2019, às 12:48:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:48:57 horas, no lote (12) - Parafuso para telha de amianto 5mm

com borracha. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 14:58:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:58:39 horas, no lote (12) - Parafuso para telha de amianto 5mm

com borracha. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:58:39 horas, no lote (12) - Parafuso para telha de amianto 5mm

com borracha. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 1.018,40.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:57:52 horas, no lote (13) - Fechadura externa completa para
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porta de madeira convencional, tipo entrada, máquina 40mm, acabamento em aço inox, 2

chaves em latão pequena. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 11:48:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:48:41 horas, no lote (13) - Fechadura externa completa para

porta de madeira convencional, tipo entrada, máquina 40mm, acabamento em aço inox, 2

chaves em latão pequena. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias

e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante LICITARE

PRODUTOS. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às

14:58:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:58:49 horas, no lote (13) - Fechadura externa completa para

porta de madeira convencional, tipo entrada, máquina 40mm, acabamento em aço inox, 2

chaves em latão pequena. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:58:49 horas, no lote (13) - Fechadura externa completa para

porta de madeira convencional, tipo entrada, máquina 40mm, acabamento em aço inox, 2

chaves em latão pequena. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP com o

valor R$ 19.997,34.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:11:37 horas, no lote (14) - Fechadura externa para porta,

completa com maçaneta e espelho. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 08/10/2019, às 11:49:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:49:30 horas, no lote (14) - Fechadura externa para porta,

completa com maçaneta e espelho. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante LICITARE

PRODUTOS. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às
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14:59:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:59:02 horas, no lote (14) - Fechadura externa para porta,

completa com maçaneta e espelho. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:59:02 horas, no lote (14) - Fechadura externa para porta,

completa com maçaneta e espelho. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -

EPP com o valor R$ 20.496,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:21:08 horas, no lote (15) - Fechadura para banheiro. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:50:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:50:30 horas, no lote (15) - Fechadura para banheiro. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante LICITARE PRODUTOS. Fica desde já aberto o prazo de

1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 14:59:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:59:14 horas, no lote (15) - Fechadura para banheiro. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:59:14 horas, no lote (15) - Fechadura para banheiro. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICITARE

PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 19.997,67.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:14:05 horas, no lote (16) - Assento sanitário, almofadado,

injetado em polipropileno e arco soprado em polietileno, na cor branca. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:51:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 08/10/2019, às 11:51:07 horas, no lote (16) - Assento sanitário, almofadado,

injetado em polipropileno e arco soprado em polietileno, na cor branca. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos

autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a

licitante LICITARE PRODUTOS. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a

partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

08/10/2019, às 14:59:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:59:25 horas, no lote (16) - Assento sanitário, almofadado,

injetado em polipropileno e arco soprado em polietileno, na cor branca. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:59:25 horas, no lote (16) - Assento sanitário, almofadado,

injetado em polipropileno e arco soprado em polietileno, na cor branca. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICITARE PRODUTOS

MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 26.892,98.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:29:21 horas, no lote (17) - Caixa d'água, com tampa,

confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000 litros. AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA

PRINCIPAL). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

10:50:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:50:06 horas, no lote (17) - Caixa d'água, com tampa,

confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000 litros. AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA

PRINCIPAL). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL

VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às

14:59:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:59:38 horas, no lote (17) - Caixa d'água, com tampa,
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confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000 litros. AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA

PRINCIPAL). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 14:59:38 horas, no lote (17) - Caixa d'água, com tampa,

confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000 litros. AMPLA CONCORRÊNCIA  (COTA

PRINCIPAL). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 113.732,55.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:14:31 horas, no lote (18) - Caixa d'água, com tampa,

confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000 litros. EXCLUSIVO ME/EPP E

EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 08/10/2019, às 10:50:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:50:40 horas, no lote (18) - Caixa d'água, com tampa,

confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000 litros. EXCLUSIVO ME/EPP E

EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL

VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às

15:00:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 15:00:16 horas, no lote (18) - Caixa d'água, com tampa,

confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000 litros. EXCLUSIVO ME/EPP E

EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 15:00:16 horas, no lote (18) - Caixa d'água, com tampa,

confeccionada em polietileno, capacidade de 5.000 litros. EXCLUSIVO ME/EPP E

EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$

37.910,85.
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    No dia 03/09/2019, às 12:29:01 horas, no lote (19) - Caixa de descarga suspensa, para

vaso sanitário, em material plástico (PVC), cor branca, 10 litros, acionamento por cordão,

com boia de nível. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2019, às

10:01:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 10:01:45 horas, no lote (19) - Caixa de descarga suspensa, para

vaso sanitário, em material plástico (PVC), cor branca, 10 litros, acionamento por cordão,

com boia de nível. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 08/10/2019, às 12:49:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:49:42 horas, no lote (19) - Caixa de descarga suspensa, para

vaso sanitário, em material plástico (PVC), cor branca, 10 litros, acionamento por cordão,

com boia de nível. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 15:00:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 15:00:29 horas, no lote (19) - Caixa de descarga suspensa, para

vaso sanitário, em material plástico (PVC), cor branca, 10 litros, acionamento por cordão,

com boia de nível. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 15:00:29 horas, no lote (19) - Caixa de descarga suspensa, para

vaso sanitário, em material plástico (PVC), cor branca, 10 litros, acionamento por cordão,

com boia de nível. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 22.894,95.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:05:37 horas, no lote (20) - Caixa plástica, 4x2, para tomada de

embutir. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:50:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:50:08 horas, no lote (20) - Caixa plástica, 4x2, para tomada de
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embutir. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 08/10/2019, às 15:00:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 15:00:39 horas, no lote (20) - Caixa plástica, 4x2, para tomada de

embutir. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 15:00:39 horas, no lote (20) - Caixa plástica, 4x2, para tomada de

embutir. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 466,48.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:36:02 horas, no lote (21) - Colher de pedreiro. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:39:36 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:39:36 horas, no lote (21) - Colher de pedreiro. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:32:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:32:04 horas, no lote (21) - Colher de pedreiro. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:32:04 horas, no lote (21) - Colher de pedreiro. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA COMPANY
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LTDA - EPP com o valor R$ 1.499,68.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:54:07 horas, no lote (22) - Torneira em plástico de parede, para

tanque, rosca de ½ polegada. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 10:51:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:51:25 horas, no lote (22) - Torneira em plástico de parede, para

tanque, rosca de ½ polegada. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias

e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL

VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às

09:32:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:32:13 horas, no lote (22) - Torneira em plástico de parede, para

tanque, rosca de ½ polegada. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:32:13 horas, no lote (22) - Torneira em plástico de parede, para

tanque, rosca de ½ polegada. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 2.088,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:02:22 horas, no lote (23) - Torneira inoxidável, para pia de

banheiro, rosca de ½ polegada. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 10:52:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:52:03 horas, no lote (23) - Torneira inoxidável, para pia de

banheiro, rosca de ½ polegada. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias

e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL

VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às

09:33:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/10/2019, às 09:33:15 horas, no lote (23) - Torneira inoxidável, para pia de

banheiro, rosca de ½ polegada. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:33:15 horas, no lote (23) - Torneira inoxidável, para pia de

banheiro, rosca de ½ polegada. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$

17.456,08.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:42:18 horas, no lote (24) - Torneira para lavatório cromada

prismática compacta de mesa, marca igual ou similar a DOCOL cod. 17160806. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 10:52:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:52:31 horas, no lote (24) - Torneira para lavatório cromada

prismática compacta de mesa, marca igual ou similar a DOCOL cod. 17160806. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:33:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:33:38 horas, no lote (24) - Torneira para lavatório cromada

prismática compacta de mesa, marca igual ou similar a DOCOL cod. 17160806. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:33:38 horas, no lote (24) - Torneira para lavatório cromada

prismática compacta de mesa, marca igual ou similar a DOCOL cod. 17160806. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 49.995,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:01:40 horas, no lote (25) - Tubo soldável, cor marrom,
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20mmx6m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2019, às

10:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 10:03:07 horas, no lote (25) - Tubo soldável, cor marrom,

20mmx6m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

ITACA EIRELI. No dia 08/10/2019, às 10:53:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:53:44 horas, no lote (25) - Tubo soldável, cor marrom,

20mmx6m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do

preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já

aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual

recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:33:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:33:58 horas, no lote (25) - Tubo soldável, cor marrom,

20mmx6m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:33:58 horas, no lote (25) - Tubo soldável, cor marrom,

20mmx6m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 4.110,75.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:56:44 horas, no lote (26) - Tubo soldável, cor marrom,

25mmx6m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

11:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:24:09 horas, no lote (26) - Tubo soldável, cor marrom,

25mmx6m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do

preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo

de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:34:11 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:34:11 horas, no lote (26) - Tubo soldável, cor marrom,

25mmx6m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:34:11 horas, no lote (26) - Tubo soldável, cor marrom,

25mmx6m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa E S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 5.141,85.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:52:24 horas, no lote (27) - Mangueira para jardim com 3

camadas, malha trançada de poliéster e capa externa, resistente, diâmetro ½ polegada,

comprimento de 30 metros, com adaptador para torneira, um esguicho e um engate rápido. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:51:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:51:12 horas, no lote (27) - Mangueira para jardim com 3

camadas, malha trançada de poliéster e capa externa, resistente, diâmetro ½ polegada,

comprimento de 30 metros, com adaptador para torneira, um esguicho e um engate rápido. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:34:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:34:26 horas, no lote (27) - Mangueira para jardim com 3

camadas, malha trançada de poliéster e capa externa, resistente, diâmetro ½ polegada,

comprimento de 30 metros, com adaptador para torneira, um esguicho e um engate rápido. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:34:26 horas, no lote (27) - Mangueira para jardim com 3

camadas, malha trançada de poliéster e capa externa, resistente, diâmetro ½ polegada,
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comprimento de 30 metros, com adaptador para torneira, um esguicho e um engate rápido. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 12.729,60.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:41:29 horas, no lote (28) - Joelho com bucha de latão

20mmx1/2. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

10:54:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:54:17 horas, no lote (28) - Joelho com bucha de latão

20mmx1/2. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do

preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já

aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual

recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:34:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:34:40 horas, no lote (28) - Joelho com bucha de latão

20mmx1/2. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:34:40 horas, no lote (28) - Joelho com bucha de latão

20mmx1/2. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 3.649,40.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:31:59 horas, no lote (29) - Joelho com redução de 25mmx1/2�

soldável/roscável � tigre/amanco. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 13:41:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:41:16 horas, no lote (29) - Joelho com redução de 25mmx1/2�

soldável/roscável � tigre/amanco. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA

COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às
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09:34:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:34:54 horas, no lote (29) - Joelho com redução de 25mmx1/2�

soldável/roscável � tigre/amanco. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:34:54 horas, no lote (29) - Joelho com redução de 25mmx1/2�

soldável/roscável � tigre/amanco. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa GAMA COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 994,13.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:28:48 horas, no lote (30) - Arame recozido 1,6mm, rolo com 1

kg. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:52:05 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:52:05 horas, no lote (30) - Arame recozido 1,6mm, rolo com 1

kg. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:35:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:35:21 horas, no lote (30) - Arame recozido 1,6mm, rolo com 1

kg. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:35:21 horas, no lote (30) - Arame recozido 1,6mm, rolo com 1

kg. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 4.632,25.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:37:24 horas, no lote (31) - Cola adesiva, 175g, para conexão de

tubo em PVC. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

10:54:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2019, às 10:54:52 horas, no lote (31) - Cola adesiva, 175g, para conexão de

tubo em PVC. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL

VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às

09:36:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:36:15 horas, no lote (31) - Cola adesiva, 175g, para conexão de

tubo em PVC. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:36:15 horas, no lote (31) - Cola adesiva, 175g, para conexão de

tubo em PVC. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 4.244,80.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:31:37 horas, no lote (32) - Cola à base de resina epóxi, adesivo

bicomponente líquido viscoso, à base de resina epóxi, livre de solventes, contendo 1 tubo

com resina e 1 com endurecedor (tipo araldite). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:53:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:53:03 horas, no lote (32) - Cola à base de resina epóxi, adesivo

bicomponente líquido viscoso, à base de resina epóxi, livre de solventes, contendo 1 tubo

com resina e 1 com endurecedor (tipo araldite). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de

mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB

COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às

09:36:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:36:35 horas, no lote (32) - Cola à base de resina epóxi, adesivo

bicomponente líquido viscoso, à base de resina epóxi, livre de solventes, contendo 1 tubo

com resina e 1 com endurecedor (tipo araldite). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências
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editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:36:35 horas, no lote (32) - Cola à base de resina epóxi, adesivo

bicomponente líquido viscoso, à base de resina epóxi, livre de solventes, contendo 1 tubo

com resina e 1 com endurecedor (tipo araldite). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ME com o valor R$ 3.067,95.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:21:24 horas, no lote (33) - Cola à base de solvente, galão com

2,8 KG (tipo sapateiro). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 12:53:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:53:45 horas, no lote (33) - Cola à base de solvente, galão com

2,8 KG (tipo sapateiro). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:36:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:36:49 horas, no lote (33) - Cola à base de solvente, galão com

2,8 KG (tipo sapateiro). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:36:49 horas, no lote (33) - Cola à base de solvente, galão com

2,8 KG (tipo sapateiro). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 15.609,56.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:14:09 horas, no lote (34) - Trinco fio redondo, leve, em aço

galvanizado de 152mm por 5�, acompanha parafusos para instalação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 10:55:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:55:22 horas, no lote (34) - Trinco fio redondo, leve, em aço

galvanizado de 152mm por 5�, acompanha parafusos para instalação. -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos

autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a

licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora,

contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do

Edital. No dia 09/10/2019, às 09:37:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:37:00 horas, no lote (34) - Trinco fio redondo, leve, em aço

galvanizado de 152mm por 5�, acompanha parafusos para instalação. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:37:00 horas, no lote (34) - Trinco fio redondo, leve, em aço

galvanizado de 152mm por 5�, acompanha parafusos para instalação. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 1.124,64.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:29:14 horas, no lote (35) - Zarcão cor cinza escuro, lata com

18L. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:25:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:25:00 horas, no lote (35) - Zarcão cor cinza escuro, lata com

18L. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo

de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:37:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:37:10 horas, no lote (35) - Zarcão cor cinza escuro, lata com

18L. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:37:10 horas, no lote (35) - Zarcão cor cinza escuro, lata com
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18L. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E

S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 24.948,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:24:12 horas, no lote (36) - Água rás mineral, lata com 900 ML. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:42:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:42:34 horas, no lote (36) - Água rás mineral, lata com 900 ML. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:37:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:37:19 horas, no lote (36) - Água rás mineral, lata com 900 ML. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:37:19 horas, no lote (36) - Água rás mineral, lata com 900 ML. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 2.299,71.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:53:44 horas, no lote (37) - Solvente para tinta a óleo, galão 5L. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 10:55:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:55:57 horas, no lote (37) - Solvente para tinta a óleo, galão 5L. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já

aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual

recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:37:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 09/10/2019, às 09:37:44 horas, no lote (37) - Solvente para tinta a óleo, galão 5L. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:37:44 horas, no lote (37) - Solvente para tinta a óleo, galão 5L. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 8.588,40.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:59:51 horas, no lote (38) - Rebite alumínio AD440S. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:59:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:59:21 horas, no lote (38) - Rebite alumínio AD440S. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante PVH FERRAGENS. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital.

 

    No dia 08/10/2019, às 11:59:21 horas, no lote (38) - Rebite alumínio AD440S. - a empresa

PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$ 460,24 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 03/09/2019, às 14:08:32 horas, no lote (39) - Rebite de alumínio nº 423 �

3,2mmx5,9m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

12:00:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:00:02 horas, no lote (39) - Rebite de alumínio nº 423 �

3,2mmx5,9m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante PVH FERRAGENS.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:39:06 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:39:06 horas, no lote (39) - Rebite de alumínio nº 423 �

3,2mmx5,9m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:39:06 horas, no lote (39) - Rebite de alumínio nº 423 �

3,2mmx5,9m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$ 734,28.

 

    No dia 03/09/2019, às 14:10:03 horas, no lote (40) - Rebite de alumínio nº 450 �

3,2mmx12,8m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

12:00:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:00:50 horas, no lote (40) - Rebite de alumínio nº 450 �

3,2mmx12,8m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante PVH FERRAGENS.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:40:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:40:22 horas, no lote (40) - Rebite de alumínio nº 450 �

3,2mmx12,8m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:40:22 horas, no lote (40) - Rebite de alumínio nº 450 �

3,2mmx12,8m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$ 886,92.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:55:24 horas, no lote (41) - Rebitador, corpo em aço e cabo

emborrachado, para 4 tamanhos de rebite: 3/32� - 2,4mm, 1/8� - 3,2mm, 5/32� - 4mm, 3/16� -

4,8mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:54:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2019, às 12:54:41 horas, no lote (41) - Rebitador, corpo em aço e cabo

emborrachado, para 4 tamanhos de rebite: 3/32� - 2,4mm, 1/8� - 3,2mm, 5/32� - 4mm, 3/16� -

4,8mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:41:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:41:51 horas, no lote (41) - Rebitador, corpo em aço e cabo

emborrachado, para 4 tamanhos de rebite: 3/32� - 2,4mm, 1/8� - 3,2mm, 5/32� - 4mm, 3/16� -

4,8mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:41:51 horas, no lote (41) - Rebitador, corpo em aço e cabo

emborrachado, para 4 tamanhos de rebite: 3/32� - 2,4mm, 1/8� - 3,2mm, 5/32� - 4mm, 3/16� -

4,8mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 7.748,22.

 

    No dia 03/09/2019, às 14:10:44 horas, no lote (42) - Rebite de alumínio nº 460 �

3,2mmx15,2m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

12:01:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:01:43 horas, no lote (42) - Rebite de alumínio nº 460 �

3,2mmx15,2m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante PVH FERRAGENS.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:42:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:42:24 horas, no lote (42) - Rebite de alumínio nº 460 �

3,2mmx15,2m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:42:24 horas, no lote (42) - Rebite de alumínio nº 460 �

3,2mmx15,2m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$ 571,96.

 

    No dia 03/09/2019, às 14:18:41 horas, no lote (43) - Rebite de alumínio nº 616 �

6,2mmx16,6m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

12:02:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:02:31 horas, no lote (43) - Rebite de alumínio nº 616 �

6,2mmx16,6m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante PVH FERRAGENS.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:44:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:44:57 horas, no lote (43) - Rebite de alumínio nº 616 �

6,2mmx16,6m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:44:57 horas, no lote (43) - Rebite de alumínio nº 616 �

6,2mmx16,6m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$ 317,40.

 

    No dia 03/09/2019, às 14:15:10 horas, no lote (44) - Nipel de ¾� roscável � tigre/amanco. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2019, às 10:04:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 10:04:07 horas, no lote (44) - Nipel de ¾� roscável � tigre/amanco. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: ITACA

EIRELI. No dia 08/10/2019, às 10:57:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2019, às 10:57:05 horas, no lote (44) - Nipel de ¾� roscável � tigre/amanco. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já

aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual

recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:43:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:43:07 horas, no lote (44) - Nipel de ¾� roscável � tigre/amanco. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:43:07 horas, no lote (44) - Nipel de ¾� roscável � tigre/amanco. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 421,60.

 

    No dia 03/09/2019, às 13:58:35 horas, no lote (45) - Abraçadeira de Nylon T 50R

(203mm)cor preta, pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/09/2019, às 09:58:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 09:58:58 horas, no lote (45) - Abraçadeira de Nylon T 50R

(203mm)cor preta, pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS

LTDA - EPP. No dia 08/10/2019, às 13:48:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:48:34 horas, no lote (45) - Abraçadeira de Nylon T 50R

(203mm)cor preta, pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de

mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante

GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de

agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 09:43:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/10/2019, às 09:43:24 horas, no lote (45) - Abraçadeira de Nylon T 50R

(203mm)cor preta, pacote com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:43:24 horas, no lote (45) - Abraçadeira de Nylon T 50R

(203mm)cor preta, pacote com 100 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa GAMA COMPANY LTDA - EPP com o valor R$

39.599,70.

 

    No dia 04/09/2019, às 09:52:17 horas, no lote (46) - Bucha de nylon 10mm com anel. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:55:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:55:13 horas, no lote (46) - Bucha de nylon 10mm com anel. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:43:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:43:42 horas, no lote (46) - Bucha de nylon 10mm com anel. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:43:42 horas, no lote (46) - Bucha de nylon 10mm com anel. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 975,66.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:05:51 horas, no lote (47) - Bucha de nylon 6mm com anel. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:56:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:56:18 horas, no lote (47) - Bucha de nylon 6mm com anel. -  a
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:43:52 horas, no lote (47) - Bucha de nylon 6mm com anel. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:43:52 horas, no lote (47) - Bucha de nylon 6mm com anel. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 701,58.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:03:22 horas, no lote (48) - Adaptador soldável curto de 25mm x

3/4�. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2019, às 10:04:21

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 10:04:21 horas, no lote (48) - Adaptador soldável curto de 25mm x

3/4�. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: ITACA

EIRELI. No dia 08/10/2019, às 10:57:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:57:40 horas, no lote (48) - Adaptador soldável curto de 25mm x

3/4�. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já

aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual

recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:44:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:44:01 horas, no lote (48) - Adaptador soldável curto de 25mm x

3/4�. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

09/10/2019 Página 71 de 110



vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:44:01 horas, no lote (48) - Adaptador soldável curto de 25mm x

3/4�. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 284,76.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:11:21 horas, no lote (49) - Adesivo PVA (secagem rápida)

conteúdo 1000g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

11:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:26:04 horas, no lote (49) - Adesivo PVA (secagem rápida)

conteúdo 1000g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:44:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:44:13 horas, no lote (49) - Adesivo PVA (secagem rápida)

conteúdo 1000g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:44:13 horas, no lote (49) - Adesivo PVA (secagem rápida)

conteúdo 1000g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa E S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 14.683,10.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:08:46 horas, no lote (50) - Aplicador de silicone. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:49:06 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:49:06 horas, no lote (50) - Aplicador de silicone. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO
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DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:44:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:44:22 horas, no lote (50) - Aplicador de silicone. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:44:22 horas, no lote (50) - Aplicador de silicone. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA COMPANY

LTDA - EPP com o valor R$ 5.784,21.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:02:54 horas, no lote (51) - Arco regulável de 12�, cabo de

plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:58:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:58:37 horas, no lote (51) - Arco regulável de 12�, cabo de

plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos

autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a

licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir

de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 09:46:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:03 horas, no lote (51) - Arco regulável de 12�, cabo de

plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:03 horas, no lote (51) - Arco regulável de 12�, cabo de

plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB COMERCIO E

SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 1.462,56.
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    No dia 04/09/2019, às 10:17:27 horas, no lote (52) - Batedor para porta (fix. Piso). -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:59:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:59:02 horas, no lote (52) - Batedor para porta (fix. Piso). -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:46:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:13 horas, no lote (52) - Batedor para porta (fix. Piso). -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:13 horas, no lote (52) - Batedor para porta (fix. Piso). -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 4.232,47.

 

    No dia 04/09/2019, às 09:52:51 horas, no lote (53) - Corda branca de nylon com 6mm,

20m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 10:58:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:58:25 horas, no lote (53) - Corda branca de nylon com 6mm,

20m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já

aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual

recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:46:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:22 horas, no lote (53) - Corda branca de nylon com 6mm,

20m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais
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vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:22 horas, no lote (53) - Corda branca de nylon com 6mm,

20m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 6.087,66.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:21:54 horas, no lote (54) - Desempenadeira de aço dentada. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 12:59:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:59:31 horas, no lote (54) - Desempenadeira de aço dentada. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:46:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:31 horas, no lote (54) - Desempenadeira de aço dentada. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:31 horas, no lote (54) - Desempenadeira de aço dentada. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 1.946,91.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:22:16 horas, no lote (55) - Desempenadeira de aço lisa. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2019, às 10:05:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 10:05:35 horas, no lote (55) - Desempenadeira de aço lisa. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: ITACA

EIRELI. No dia 08/10/2019, às 12:59:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 12:59:58 horas, no lote (55) - Desempenadeira de aço lisa. -  a
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:46:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:41 horas, no lote (55) - Desempenadeira de aço lisa. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:41 horas, no lote (55) - Desempenadeira de aço lisa. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 1.631,70.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:42:20 horas, no lote (56) - Dobradiça de 3.1/2� em ferro cromado,

com 6 furos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

10:59:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:59:40 horas, no lote (56) - Dobradiça de 3.1/2� em ferro cromado,

com 6 furos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL

VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às

09:46:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:51 horas, no lote (56) - Dobradiça de 3.1/2� em ferro cromado,

com 6 furos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:46:51 horas, no lote (56) - Dobradiça de 3.1/2� em ferro cromado,

com 6 furos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
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empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 2.964,80.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:56:02 horas, no lote (57) - Escada multifuncional 4x3, 12

degraus alumínio. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

13:00:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:00:22 horas, no lote (57) - Escada multifuncional 4x3, 12

degraus alumínio. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:47:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:47:01 horas, no lote (57) - Escada multifuncional 4x3, 12

degraus alumínio. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:47:01 horas, no lote (57) - Escada multifuncional 4x3, 12

degraus alumínio. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 50.892,40.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:52:04 horas, no lote (58) - Fita veda rosca, rolo com 10m. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:00:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:00:53 horas, no lote (58) - Fita veda rosca, rolo com 10m. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:47:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:47:10 horas, no lote (58) - Fita veda rosca, rolo com 10m. -  a
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situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:47:10 horas, no lote (58) - Fita veda rosca, rolo com 10m. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 1.182,44.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:54:18 horas, no lote (59) - Formão ¾. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:51:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:51:50 horas, no lote (59) - Formão ¾. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos

autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a

licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir

de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 09:47:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:47:19 horas, no lote (59) - Formão ¾. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:47:19 horas, no lote (59) - Formão ¾. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA COMPANY LTDA - EPP

com o valor R$ 1.499,84.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:39:52 horas, no lote (60) - Juntas de dilatação para pisos em

concreto, 4cmx4mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019,

às 13:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:01:23 horas, no lote (60) - Juntas de dilatação para pisos em

concreto, 4cmx4mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao
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instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:47:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:47:29 horas, no lote (60) - Juntas de dilatação para pisos em

concreto, 4cmx4mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:47:29 horas, no lote (60) - Juntas de dilatação para pisos em

concreto, 4cmx4mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 6.270,88.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:42:55 horas, no lote (61) - Bucha de redução 25mm x 20mm

soldável para água � TIGRE/AMANCO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 08/10/2019, às 11:01:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:01:41 horas, no lote (61) - Bucha de redução 25mm x 20mm

soldável para água � TIGRE/AMANCO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL

VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às

09:48:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:48:06 horas, no lote (61) - Bucha de redução 25mm x 20mm

soldável para água � TIGRE/AMANCO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:48:06 horas, no lote (61) - Bucha de redução 25mm x 20mm

soldável para água � TIGRE/AMANCO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$

243,04.
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    No dia 04/09/2019, às 10:43:23 horas, no lote (62) - Carrapeta, de ½ polegada. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:02:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:02:04 horas, no lote (62) - Carrapeta, de ½ polegada. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:48:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:48:14 horas, no lote (62) - Carrapeta, de ½ polegada. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:48:14 horas, no lote (62) - Carrapeta, de ½ polegada. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 999,05.

 

    No dia 04/09/2019, às 10:46:11 horas, no lote (63) - Carrapeta, de ¾ polegada. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:02:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:02:37 horas, no lote (63) - Carrapeta, de ¾ polegada. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:57:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:57:39 horas, no lote (63) - Carrapeta, de ¾ polegada. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais
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vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:57:39 horas, no lote (63) - Carrapeta, de ¾ polegada. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 997,20.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:06:17 horas, no lote (64) - Luva 20mm, para água. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:04:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:04:58 horas, no lote (64) - Luva 20mm, para água. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:57:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:57:50 horas, no lote (64) - Luva 20mm, para água. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:57:50 horas, no lote (64) - Luva 20mm, para água. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 217,80.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:09:15 horas, no lote (65) - Luva 25mm, para água. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:03:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:03:26 horas, no lote (65) - Luva 25mm, para água. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO
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DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:58:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:01 horas, no lote (65) - Luva 25mm, para água. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:01 horas, no lote (65) - Luva 25mm, para água. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 295,40.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:37:10 horas, no lote (66) - Luva de correr, de 20mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:06:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:06:14 horas, no lote (66) - Luva de correr, de 20mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:58:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:12 horas, no lote (66) - Luva de correr, de 20mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:12 horas, no lote (66) - Luva de correr, de 20mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 3.924,08.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:48:58 horas, no lote (67) - Luva de correr, de 25mm. -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:02:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:02:28 horas, no lote (67) - Luva de correr, de 25mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 09:58:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:23 horas, no lote (67) - Luva de correr, de 25mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:23 horas, no lote (67) - Luva de correr, de 25mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB

COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 5.245,86.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:37:36 horas, no lote (68) - Manta asfáltica aluminizada. Medidas

10mx10cmx4mm (comprimento x largura x espessura). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:52:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:52:13 horas, no lote (68) - Manta asfáltica aluminizada. Medidas

10mx10cmx4mm (comprimento x largura x espessura). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de

mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante

LICITARE PRODUTOS. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de

agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 09:58:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:34 horas, no lote (68) - Manta asfáltica aluminizada. Medidas

10mx10cmx4mm (comprimento x largura x espessura). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote
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em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:34 horas, no lote (68) - Manta asfáltica aluminizada. Medidas

10mx10cmx4mm (comprimento x largura x espessura). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E

SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 16.989,88.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:37:24 horas, no lote (69) - Mola automática para porta de

madeira,  hidrául ica, com braço art iculado, com mínimo de 3 reguladores,

aço/alumínio/ferro/latão/liga de zinco e óleo hidráulico. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:53:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:53:11 horas, no lote (69) - Mola automática para porta de

madeira,  hidrául ica, com braço art iculado, com mínimo de 3 reguladores,

aço/alumínio/ferro/latão/liga de zinco e óleo hidráulico. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de

mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante

LICITARE PRODUTOS. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de

agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 09:58:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:45 horas, no lote (69) - Mola automática para porta de

madeira,  hidrául ica, com braço art iculado, com mínimo de 3 reguladores,

aço/alumínio/ferro/latão/liga de zinco e óleo hidráulico. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:58:45 horas, no lote (69) - Mola automática para porta de

madeira,  hidrául ica, com braço art iculado, com mínimo de 3 reguladores,

aço/alumínio/ferro/latão/liga de zinco e óleo hidráulico. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E

SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 14.998,62.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:37:49 horas, no lote (70) - Pincel 1� ½. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:02:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 08/10/2019, às 13:02:50 horas, no lote (70) - Pincel 1� ½. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos

autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a

licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir

de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 09:59:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 09:59:00 horas, no lote (70) - Pincel 1� ½. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 09:59:00 horas, no lote (70) - Pincel 1� ½. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB COMERCIO E

SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 938,00.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:49:12 horas, no lote (71) - Pincel ½. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:06:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:06:57 horas, no lote (71) - Pincel ½. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos

autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a

licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora,

contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do

Edital. No dia 09/10/2019, às 10:00:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:03 horas, no lote (71) - Pincel ½. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:03 horas, no lote (71) - Pincel ½. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 539,00.
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    No dia 04/09/2019, às 11:49:35 horas, no lote (72) - Registro de esfera soldável 20mm. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:53:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:53:14 horas, no lote (72) - Registro de esfera soldável 20mm. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o

prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:00:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:23 horas, no lote (72) - Registro de esfera soldável 20mm. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:23 horas, no lote (72) - Registro de esfera soldável 20mm. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 3.448,35.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:54:44 horas, no lote (73) - Broca aço rápido 10mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2019, às 09:53:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 09:53:36 horas, no lote (73) - Broca aço rápido 10mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: E S DA COSTA FILHO ME.

No dia 08/10/2019, às 13:55:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:55:47 horas, no lote (73) - Broca aço rápido 10mm. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme
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item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:00:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:34 horas, no lote (73) - Broca aço rápido 10mm. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:34 horas, no lote (73) - Broca aço rápido 10mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 3.447,60.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:49:55 horas, no lote (74) - Broca aço rápido 2,4mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:01:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:01:55 horas, no lote (74) - Broca aço rápido 2,4mm. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:00:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:45 horas, no lote (74) - Broca aço rápido 2,4mm. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:45 horas, no lote (74) - Broca aço rápido 2,4mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 598,60.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:39:52 horas, no lote (75) - Broca aço rápido 4mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:02:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:02:25 horas, no lote (75) - Broca aço rápido 4mm. -  a situação
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do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:00:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:57 horas, no lote (75) - Broca aço rápido 4mm. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:00:57 horas, no lote (75) - Broca aço rápido 4mm. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA COMPANY

LTDA - EPP com o valor R$ 796,92.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:19:48 horas, no lote (76) - Broca aço rápido 8mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:02:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:02:56 horas, no lote (76) - Broca aço rápido 8mm. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:01:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:08 horas, no lote (76) - Broca aço rápido 8mm. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:08 horas, no lote (76) - Broca aço rápido 8mm. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA COMPANY

LTDA - EPP com o valor R$ 2.498,84.
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    No dia 04/09/2019, às 12:19:34 horas, no lote (77) - Broca para madeira 10mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:29:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:29:09 horas, no lote (77) - Broca para madeira 10mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:23 horas, no lote (77) - Broca para madeira 10mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:23 horas, no lote (77) - Broca para madeira 10mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA

COSTA FILHO ME com o valor R$ 1.448,26.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:32:50 horas, no lote (78) - Broca para madeira 12mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:03:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:03:21 horas, no lote (78) - Broca para madeira 12mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:34 horas, no lote (78) - Broca para madeira 12mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais
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vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:34 horas, no lote (78) - Broca para madeira 12mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 1.557,36.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:28:55 horas, no lote (79) - Broca para madeira 6mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:29:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:29:38 horas, no lote (79) - Broca para madeira 6mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:01:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:49 horas, no lote (79) - Broca para madeira 6mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:49 horas, no lote (79) - Broca para madeira 6mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA

COSTA FILHO ME com o valor R$ 720,94.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:28:09 horas, no lote (80) - Broca para madeira 8mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:05:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:05:00 horas, no lote (80) - Broca para madeira 8mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1
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(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:01:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:59 horas, no lote (80) - Broca para madeira 8mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:01:59 horas, no lote (80) - Broca para madeira 8mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 948,63.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:32:42 horas, no lote (81) - Broca SDS PLUS 10mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:30:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:30:14 horas, no lote (81) - Broca SDS PLUS 10mm. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:02:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:02:41 horas, no lote (81) - Broca SDS PLUS 10mm. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:02:41 horas, no lote (81) - Broca SDS PLUS 10mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA

COSTA FILHO ME com o valor R$ 1.659,96.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:19:59 horas, no lote (82) - Broca SDS PLUS 12mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:05:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2019, às 14:05:41 horas, no lote (82) - Broca SDS PLUS 12mm. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:02:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:02:51 horas, no lote (82) - Broca SDS PLUS 12mm. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:02:51 horas, no lote (82) - Broca SDS PLUS 12mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 2.498,64.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:40:05 horas, no lote (83) - Broca SDS PLUS 6mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:06:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:06:01 horas, no lote (83) - Broca SDS PLUS 6mm. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:03:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:03:00 horas, no lote (83) - Broca SDS PLUS 6mm. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:03:00 horas, no lote (83) - Broca SDS PLUS 6mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA
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COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 1.398,96.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:19:19 horas, no lote (84) - Broca SDS PLUS 8mm. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:06:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:06:23 horas, no lote (84) - Broca SDS PLUS 8mm. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:03:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:03:14 horas, no lote (84) - Broca SDS PLUS 8mm. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:03:14 horas, no lote (84) - Broca SDS PLUS 8mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 1.499,88.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:03:45 horas, no lote (85) - Chave de fenda 1/8 x 6. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:30:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:30:49 horas, no lote (85) - Chave de fenda 1/8 x 6. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:03:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:03:24 horas, no lote (85) - Chave de fenda 1/8 x 6. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o
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atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:03:24 horas, no lote (85) - Chave de fenda 1/8 x 6. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA

COSTA FILHO ME com o valor R$ 976,43.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:03:54 horas, no lote (86) - Chave de fenda ¼ x 6�. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:31:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:31:13 horas, no lote (86) - Chave de fenda ¼ x 6�. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:08:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:08:37 horas, no lote (86) - Chave de fenda ¼ x 6�. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:08:37 horas, no lote (86) - Chave de fenda ¼ x 6�. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA COSTA

FILHO ME com o valor R$ 1.361,20.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:15:43 horas, no lote (87) - Chave de fenda ¼ x 8�. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:31:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:31:37 horas, no lote (87) - Chave de fenda ¼ x 8�. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO
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DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:08:48 horas, no lote (87) - Chave de fenda ¼ x 8�. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:08:48 horas, no lote (87) - Chave de fenda ¼ x 8�. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA COSTA

FILHO ME com o valor R$ 1.441,15.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:04:05 horas, no lote (88) - Chave de grifo �INGLESA� de 10, 12 e

14 polegadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

11:32:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:32:45 horas, no lote (88) - Chave de grifo �INGLESA� de 10, 12 e

14 polegadas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:09:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:09:57 horas, no lote (88) - Chave de grifo �INGLESA� de 10, 12 e

14 polegadas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:09:57 horas, no lote (88) - Chave de grifo �INGLESA� de 10, 12 e

14 polegadas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa E S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 8.589,90.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:56:31 horas, no lote (89) - Chave philips 1/8 x 3 3x75mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:33:12 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:33:12 horas, no lote (89) - Chave philips 1/8 x 3 3x75mm. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:10:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:10:08 horas, no lote (89) - Chave philips 1/8 x 3 3x75mm. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:10:08 horas, no lote (89) - Chave philips 1/8 x 3 3x75mm. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA

COSTA FILHO ME com o valor R$ 918,45.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:23:01 horas, no lote (90) - Chave philips ¼ x 5�. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:33:51 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:33:51 horas, no lote (90) - Chave philips ¼ x 5�. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:11:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:11:21 horas, no lote (90) - Chave philips ¼ x 5�. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.
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    No dia 09/10/2019, às 10:11:21 horas, no lote (90) - Chave philips ¼ x 5�. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA COSTA FILHO

ME com o valor R$ 653,25.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:13:29 horas, no lote (91) - Chave philips 3/16 x 3�. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:34:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:34:29 horas, no lote (91) - Chave philips 3/16 x 3�. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:15:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:15:30 horas, no lote (91) - Chave philips 3/16 x 3�. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:15:30 horas, no lote (91) - Chave philips 3/16 x 3�. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA COSTA

FILHO ME com o valor R$ 653,25.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:57:00 horas, no lote (92) - Chave teste de fase. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:35:51 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:35:51 horas, no lote (92) - Chave teste de fase. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:17:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/10/2019, às 10:17:22 horas, no lote (92) - Chave teste de fase. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:17:22 horas, no lote (92) - Chave teste de fase. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA COSTA FILHO

ME com o valor R$ 897,75.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:22:50 horas, no lote (93) - Alicate de climpar. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:36:09 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:36:09 horas, no lote (93) - Alicate de climpar. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:17:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:17:30 horas, no lote (93) - Alicate de climpar. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:17:30 horas, no lote (93) - Alicate de climpar. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA COSTA FILHO

ME com o valor R$ 7.758,31.

 

    No dia 04/09/2019, às 12:56:16 horas, no lote (94) - Alicate aço carbono cabo PVC

universal + corte + bico 10 pol. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 11:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:37:14 horas, no lote (94) - Alicate aço carbono cabo PVC

universal + corte + bico 10 pol. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias

09/10/2019 Página 98 de 110



e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:17:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:17:56 horas, no lote (94) - Alicate aço carbono cabo PVC

universal + corte + bico 10 pol. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:17:56 horas, no lote (94) - Alicate aço carbono cabo PVC

universal + corte + bico 10 pol. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa E S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 10.870,08.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:59:32 horas, no lote (95) - Alicate corte diagonal 6.1/2 pol. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:37:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:37:35 horas, no lote (95) - Alicate corte diagonal 6.1/2 pol. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:23:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:23:17 horas, no lote (95) - Alicate corte diagonal 6.1/2 pol. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:23:17 horas, no lote (95) - Alicate corte diagonal 6.1/2 pol. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA

COSTA FILHO ME com o valor R$ 3.683,44.
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    No dia 04/09/2019, às 13:34:46 horas, no lote (96) - Trena de aço 5m. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 13:04:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:04:10 horas, no lote (96) - Trena de aço 5m. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos

autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a

licitante DSB COMÉRCIO. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir

de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 10:19:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:19:50 horas, no lote (96) - Trena de aço 5m. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:19:50 horas, no lote (96) - Trena de aço 5m. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DSB COMERCIO E

SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 2.488,71.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:50:10 horas, no lote (97) - Tesoura para poda de jardim de

8mm, tramontina/vonder. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/09/2019, às 10:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2019, às 10:06:43 horas, no lote (97) - Tesoura para poda de jardim de

8mm, tramontina/vonder. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 08/10/2019, às 11:38:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:38:03 horas, no lote (97) - Tesoura para poda de jardim de

8mm, tramontina/vonder. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias

e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição
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de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:21:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:21:57 horas, no lote (97) - Tesoura para poda de jardim de

8mm, tramontina/vonder. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:21:57 horas, no lote (97) - Tesoura para poda de jardim de

8mm, tramontina/vonder. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa E S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 4.849,60.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:58:43 horas, no lote (98) - Lâmina de serra manual, bimetal

flexível 12�, 24 dentes por polegada. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 08/10/2019, às 14:07:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:07:10 horas, no lote (98) - Lâmina de serra manual, bimetal

flexível 12�, 24 dentes por polegada. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA

COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às

10:23:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:23:32 horas, no lote (98) - Lâmina de serra manual, bimetal

flexível 12�, 24 dentes por polegada. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:23:32 horas, no lote (98) - Lâmina de serra manual, bimetal

flexível 12�, 24 dentes por polegada. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa GAMA COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 1.199,28.

 

    No lote (99) - Espátula Aço Inox Lisa 4� � 101 mm Cabo de Madeira (largura da lâmina da

espátula 4� - 101 mm); Material da lâmina da espátula: Aço Inoxidável; Material do cabo da

espátula: Madeira. - não foram encontradas propostas.
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    No dia 04/09/2019, às 13:59:43 horas, no lote (100) - Cadeado 20mm, corpo em latão

maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:10:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:10:15 horas, no lote (100) - Cadeado 20mm, corpo em latão

maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de

mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante

COMERCIAL VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a

partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 10:23:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:23:43 horas, no lote (100) - Cadeado 20mm, corpo em latão

maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:23:43 horas, no lote (100) - Cadeado 20mm, corpo em latão

maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

com o valor R$ 2.986,56.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:52:15 horas, no lote (101) - Cadeado 45mm, corpo em latão

maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:54:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:54:11 horas, no lote (101) - Cadeado 45mm, corpo em latão

maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de

mercado, em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante

LICITARE PRODUTOS. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de

agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

09/10/2019, às 10:27:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

09/10/2019 Página 102 de 110



    No dia 09/10/2019, às 10:27:29 horas, no lote (101) - Cadeado 45mm, corpo em latão

maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:27:29 horas, no lote (101) - Cadeado 45mm, corpo em latão

maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E

SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 7.498,70.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:59:54 horas, no lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m

(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

11:38:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:38:38 horas, no lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m

(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:28:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:28:47 horas, no lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m

(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:33:23 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:33:23 horas, no lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m

(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:34:56 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:34:56 horas, no lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m
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(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: POR ERRO MATERIAL , ALTERO A SITUAÇÃO DO

ARREMATANTE PARA DECLARADO VENCEDOR. No dia 09/10/2019, às 10:35:48 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:35:48 horas, no lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m

(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:35:48 horas, no lote (102) - Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,10m

(SEM AMIANTO) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa E S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 1.922,76.

 

    No dia 04/09/2019, às 13:53:28 horas, no lote (103) - Telha fibrocimento 4mm 2,44x0,05m

(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às

13:04:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:04:46 horas, no lote (103) - Telha fibrocimento 4mm 2,44x0,05m

(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e

adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante DSB COMÉRCIO.

Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição

de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:28:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:28:56 horas, no lote (103) - Telha fibrocimento 4mm 2,44x0,05m

(SEM AMIANTO) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:28:56 horas, no lote (103) - Telha fibrocimento 4mm 2,44x0,05m

(SEM AMIANTO) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 650,88.

 

    No dia 04/09/2019, às 14:10:30 horas, no lote (104) - Tubo soldável, cor marrom,
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32mmx6m - tigre/amanco. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2019, às 11:10:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:10:47 horas, no lote (104) - Tubo soldável, cor marrom,

32mmx6m - tigre/amanco. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias

e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante COMERCIAL

VANGUARDEIRA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora,

para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às

10:29:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:29:06 horas, no lote (104) - Tubo soldável, cor marrom,

32mmx6m - tigre/amanco. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:29:06 horas, no lote (104) - Tubo soldável, cor marrom,

32mmx6m - tigre/amanco. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 833,76.

 

    No dia 04/09/2019, às 14:09:48 horas, no lote (105) - Bucha de nylon 8mm com anel. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:39:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:39:05 horas, no lote (105) - Bucha de nylon 8mm com anel. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:29:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:29:52 horas, no lote (105) - Bucha de nylon 8mm com anel. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o
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item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:29:52 horas, no lote (105) - Bucha de nylon 8mm com anel. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E S DA

COSTA FILHO ME com o valor R$ 5,40.

 

    No dia 04/09/2019, às 14:37:20 horas, no lote (106) - Corda branca de nylon com 10mm,

20m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 11:39:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 11:39:31 horas, no lote (106) - Corda branca de nylon com 10mm,

20m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço

ofertado àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios

jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO DECLARAR VENCEDOR a licitante E S DA COSTA. Fica desde já aberto o prazo

de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:36:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:36:18 horas, no lote (106) - Corda branca de nylon com 10mm,

20m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:36:18 horas, no lote (106) - Corda branca de nylon com 10mm,

20m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E

S DA COSTA FILHO ME com o valor R$ 824,76.

 

    No dia 04/09/2019, às 14:39:27 horas, no lote (107) - Ponteira SDS Plus 10''. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:07:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:07:54 horas, no lote (107) - Ponteira SDS Plus 10''. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1
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(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:30:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:30:29 horas, no lote (107) - Ponteira SDS Plus 10''. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1

do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:30:29 horas, no lote (107) - Ponteira SDS Plus 10''. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 459,72.

 

    No dia 04/09/2019, às 14:19:19 horas, no lote (108) - Talhadeira SDS Plus 10''. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/10/2019, às 14:08:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 14:08:12 horas, no lote (108) - Talhadeira SDS Plus 10''. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências habilitatórias e adequação do preço ofertado

àquele indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos princípios jurídicos

aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR a licitante GAMA COMPANY. Fica desde já aberto o prazo de 1

(uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edital. No dia 09/10/2019, às 10:30:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 10:30:41 horas, no lote (108) - Talhadeira SDS Plus 10''. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/10/2019, às 10:30:41 horas, no lote (108) - Talhadeira SDS Plus 10''. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GAMA

COMPANY LTDA - EPP com o valor R$ 459,72.

 

    No dia 10/09/2019, às 09:52:20 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - E S DA COSTA FILHO ME, no lote (12) - Parafuso

para telha de amianto 5mm com borracha. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa E S DA COSTA FILHO ME, por pedido de desclassificação por e-mail, alegando
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que o preço está muito abaixo do valor de custo do fornecedor. Ficando a licitante sujeita as

penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens

5.1.9, 6.1 e 19.8 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 09:53:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - E S DA COSTA FILHO ME, no lote (73) - Broca aço

rápido 10mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa E S DA COSTA

FILHO ME, por pedido de desclassificação por e-mail, alegando que o preço está muito

abaixo do valor de custo do fornecedor. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes

no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 5.1.9, 6.1 e 19.8 no edital

e demais normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 09:58:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS

LTDA - EPP, no lote (45) - Abraçadeira de Nylon T 50R (203mm)cor preta, pacote com 100

unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa LAMARE COMERCIO

DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EPP, por não enviar o Alvará subitem 10.3 �a�. Ficando a

licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as

previstas no nos itens 6.1, 8.3.3 e 19.8 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 10:00:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (3) - Sifão ajustável multiúso

duplo sanfonado, entrada universal para 1�, 1 ½� e 1 ¼ e saída para tubos e conexões de

40mm e 50mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ITACA EIRELI,

por descumprir o subitem 10.4 , pois a mesma não enviou o Atestado de Capacidade

Técnica. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas nos subitens, 6.1, 8.3.3 e 19.8 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 10:01:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (19) - Caixa de descarga

suspensa, para vaso sanitário, em material plástico (PVC), cor branca, 10 litros,

acionamento por cordão, com boia de nível. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa ITACA EIRELI, por descumprir o subitem 10.4 , pois a mesma não enviou o

Atestado de Capacidade Técnica. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no

art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas nos subitens, 6.1, 8.3.3 e 19.8 no edital e

demais normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 10:03:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (25) - Tubo soldável, cor
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marrom, 20mmx6m. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ITACA

EIRELI, por descumprir o subitem 10.4 , pois a mesma não enviou o Atestado de

Capacidade Técnica. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei

nº 10.520/02,bem como as previstas nos subitens, 6.1, 8.3.3 e 19.8 no edital e demais

normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 10:04:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (44) - Nipel de ¾� roscável �

tigre/amanco. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ITACA EIRELI, por

descumprir o subitem 10.4 , pois a mesma não enviou o Atestado de Capacidade Técnica.

Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem

como as previstas nos subitens, 6.1, 8.3.3 e 19.8 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 10:04:20 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (48) - Adaptador soldável

curto de 25mm x 3/4�. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ITACA

EIRELI, por descumprir o subitem 10.4 , pois a mesma não enviou o Atestado de

Capacidade Técnica. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei

nº 10.520/02,bem como as previstas nos subitens, 6.1, 8.3.3 e 19.8 no edital e demais

normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 10:05:34 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (55) - Desempenadeira de

aço lisa. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa ITACA EIRELI, por

descumprir o subitem 10.4 , pois a mesma não enviou o Atestado de Capacidade Técnica.

Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem

como as previstas nos subitens, 6.1, 8.3.3 e 19.8 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2019, às 10:06:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (97) - Tesoura para poda de

jardim de 8mm, tramontina/vonder. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa ITACA EIRELI, por descumprir o subitem 10.4 , pois a mesma não enviou o

Atestado de Capacidade Técnica. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no

art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas nos subitens, 6.1, 8.3.3 e 19.8 no edital e

demais normas pertinentes.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.
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LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

17.878.902/0001-28 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

34.717.488/0001-94 E S DA COSTA FILHO ME

15.479.369/0001-04 GAMA COMPANY LTDA - EPP

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

05.902.583/0001-60 LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP

18.641.075/0001-17 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

25.141.379/0001-80 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

09.105.910/0001-03 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP
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