
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.00165/2018)

 

     às 10:35:38 horas do dia 31/10/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

09.00165/2018 - 2018/121/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (ESTOJO, ARMAÇÕES, LENTES, LENSÔMETRO,

VENTILETE), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação -

SEMED.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Estojo para óculos de plástico na cor preta, medindo aproximadamente: 3,7 cm de

altura, 6 cm de largura e 16 cm de comprimento, contendo uma flanela medindo

aproximadamente 12 cm de largura e 12 cm de comprimento.

Lote (2) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

42, em cores variadas.

Lote (3) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

44, em cores variadas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:36:36:355 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 10.200,00

30/10/2018 16:17:33:544 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 12.000,00

26/10/2018 12:29:38:515 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 38.286,00

31/10/2018 00:27:55:383 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 12.000,00

29/10/2018 11:12:03:400 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 11.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:36:36:355 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

26/10/2018 12:29:38:515 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 34.374,00

31/10/2018 00:27:55:383 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/10/2018 11:12:03:400 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 8.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:36:36:355 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

26/10/2018 12:29:38:515 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 17.734,00
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Lote (4) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

46, em cores variadas.

Lote (5) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

48, em cores variadas.

Lote (6) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

50, em cores variadas.

Lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

52, em cores variadas.

Lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

54, em cores variadas.

Lote (9) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

31/10/2018 00:27:55:383 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/10/2018 11:12:03:400 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 8.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:36:36:355 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

26/10/2018 12:29:38:515 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 399.231,00

31/10/2018 00:27:55:383 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/10/2018 11:12:03:400 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 8.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:36:36:355 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

26/10/2018 12:29:38:515 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 86.000,00

31/10/2018 00:27:55:383 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/10/2018 11:12:03:400 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 8.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:42:43:295 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

26/10/2018 13:59:43:011 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 1.139.619,00

31/10/2018 00:32:16:831 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/10/2018 11:13:41:676 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 8.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:42:43:295 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

26/10/2018 13:59:43:011 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 828.793,00

31/10/2018 00:32:16:831 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/10/2018 11:13:41:676 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 8.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:42:43:295 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

31/10/2018 00:32:16:831 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/10/2018 11:13:41:676 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 8.125,00
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56, em cores variadas.

Lote (10) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria no  intervalo de

+ 0,25, CR.

Lote (11) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 0,50, CR.

Lote (12) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 0,75, CR.

Lote (13) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de +1,00, CR.

Lote (14) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 1,25, CR.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:42:43:295 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

31/10/2018 00:32:16:831 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

29/10/2018 11:13:41:676 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 8.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:42:43:295 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:32:16:831 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 17.000,10

29/10/2018 11:13:41:676 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:46:58:643 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:37:02:771 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:14:42:840 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:46:58:643 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:37:02:771 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:14:42:840 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:46:58:643 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:37:02:771 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:14:42:840 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:46:58:643 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:37:02:771 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:14:42:840 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00
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Lote (15) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 1,50, CR.

Lote (16) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria no  intervalo de +1,75, CR.

Lote (17) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de +2,00, CR.

Lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de +2,25, CR.

Lote (19) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de +2,50, CR.

Lote (20) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 2,75, CR.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 14:46:58:643 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:37:02:771 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:14:42:840 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:27:07:014 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:39:28:914 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:15:17:975 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:27:07:014 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:39:28:914 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:15:17:975 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:27:07:014 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:39:28:914 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:15:17:975 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:27:07:014 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:39:28:914 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:15:17:975 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:27:07:014 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:39:28:914 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:15:17:975 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00
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Lote (21) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -0,25, CR.

Lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -0,50, CR.

Lote (23) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,75 CR.

Lote (24) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -1,00 CR.

Lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -1,25, CR.

Lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -1,50 CR.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:30:37:794 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:42:34:130 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:16:36:926 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:30:37:794 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:42:34:130 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:16:36:926 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:30:37:794 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:42:34:130 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:16:36:926 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:30:37:794 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:42:34:130 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:16:36:926 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:30:37:794 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:42:34:130 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:16:36:926 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:33:52:756 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:45:13:350 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:17:28:532 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00
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Lote (27) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -1,75, CR.

Lote (28) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -2,00, CR.

Lote (29) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -2,25, CR.

Lote (30) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -2,50, CR.

Lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -2,75, CR.

Lote (32) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -3,00, CR.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:33:52:756 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:45:13:350 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:17:28:532 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:33:52:756 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:45:13:350 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:17:28:532 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:33:52:756 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:45:13:350 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:17:28:532 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:33:52:756 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:45:13:350 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:17:28:532 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:38:21:670 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:47:45:224 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:18:11:795 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:38:21:670 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:47:45:224 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:18:11:795 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00
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Lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -3,50, CR.

Lote (34) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com dioptria de +000 +0,50, CR.

Lote (35) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria   de -0,25 +0,25, CR.

Lote (36) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,50, CR.

Lote (37) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,75, CR.

Lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00, CR.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:38:21:670 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:47:45:224 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:18:11:795 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:38:21:670 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:47:45:224 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:18:11:795 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:38:21:670 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:47:45:224 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:18:11:795 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:41:21:147 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:56:57:613 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:19:10:184 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:41:21:147 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.445,10

31/10/2018 00:56:57:613 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.700,10

29/10/2018 11:19:10:184 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:41:21:147 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 963,40

31/10/2018 00:56:57:613 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.133,40

29/10/2018 11:19:10:184 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.090,00
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Lote (39) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,50 +0,50, CR.

Lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75, CR.

Lote (41) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -1,00 +1,00, CR.

Lote (42) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -2,00 +0,50, CR.

Lote (43) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de-2,50 +0,50, CR.

Lote (44) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,25 +0,50, CR.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:41:21:147 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 963,40

31/10/2018 00:56:57:613 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.133,40

29/10/2018 11:19:10:184 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:41:21:147 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 963,40

31/10/2018 00:56:57:613 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.133,40

29/10/2018 11:19:10:184 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:44:58:360 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 963,40

31/10/2018 01:00:16:528 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.133,40

29/10/2018 11:20:09:794 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:44:58:360 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 963,40

31/10/2018 01:00:16:528 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.133,40

29/10/2018 11:20:09:794 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:44:58:360 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 963,40

31/10/2018 01:00:16:528 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.133,40

29/10/2018 11:20:09:794 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:44:58:360 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 963,40

31/10/2018 01:00:16:528 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.133,40

29/10/2018 11:20:09:794 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.090,00
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Lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50, CR.

Lote (46) - Lensômetro - equipamento que possibilita realizar medições de lentes de óculos

computadorizado digital, possui aproximadamente 7 polegadas, tela touch screen colorida,

possui impressora de alta velocidade térmica e embutida. Medição através de sensor e com

múltiplas escalas, identifica automaticamente todos os tipos de lente. Possui tela exclusiva

para conferência da montagem. Informações técnicas aproximadas: eixo de 0° a 180°

diâmetro das lentes ate 90°; tamanho máximo da armação aproximadamente 158 mm;

dimensões aproximadamente L 255X H 434 X P 224 MM; peso aproximadamente de 5 kg;

voltagem bivolt.

Lote (47) - Ventilete - equipamento para aquecimento de armações de acetato.

Temperatura de ajuste entre 70°C e 130°C; dimensões aproximadamente de

L100xH150xP312mm; Peso de aproximadamente 1,10 Kg, Voltagem Bivolt.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Estojo para óculos de plástico na cor preta, medindo aproximadamente: 3,7 cm de

altura, 6 cm de largura e 16 cm de comprimento, contendo uma flanela medindo

aproximadamente 12 cm de largura e 12 cm de comprimento.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:44:58:360 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 963,40

31/10/2018 01:00:16:528 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.133,40

29/10/2018 11:20:09:794 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/10/2018 16:35:21:830 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 26.800,00

30/10/2018 15:47:12:657 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 23.370,75

17/10/2018 16:27:51:932 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 27.400,00

30/10/2018 18:40:48:475 MBR FERNANDES - EPP  R$ 29.000,00

30/10/2018 16:18:41:933 ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP  R$ 27.400,00

30/10/2018 17:10:32:956 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 98.500,00

29/10/2018 11:22:02:493 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 26.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 15:47:12:657 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 4.080,00

30/10/2018 18:40:48:475 MBR FERNANDES - EPP  R$ 5.000,00

30/10/2018 17:10:32:956 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 79.800,00

29/10/2018 11:22:02:493 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 4.650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 10:42:19:260 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 9.700,00
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Lote (2) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

42, em cores variadas.

Lote (3) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

44, em cores variadas.

Lote (4) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

46, em cores variadas.

Lote (5) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

48, em cores variadas.

Lote (6) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

50, em cores variadas.

31/10/2018 10:42:16:752 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 9.800,00

29/10/2018 11:12:03:400 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 11.200,00

31/10/2018 00:27:55:383 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 12.000,00

26/10/2018 12:29:38:515 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 38.286,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:08:53:263 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 4.500,00

31/10/2018 11:08:14:055 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 4.530,00

31/10/2018 11:06:37:904 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 4.600,00

31/10/2018 10:44:11:138 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 8.560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:16:34:089 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 3.600,00

31/10/2018 11:16:28:669 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 3.899,00

31/10/2018 11:15:54:521 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 3.900,00

26/10/2018 12:29:38:515 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 17.734,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:04:43:912 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 6.480,00

31/10/2018 11:04:18:725 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 6.500,00

31/10/2018 00:27:55:383 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

31/10/2018 10:52:28:316 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 380.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:09:03:934 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 6.080,00

31/10/2018 11:08:39:061 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 6.090,00

31/10/2018 11:07:53:816 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 7.000,00

31/10/2018 11:01:06:259 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:08:33:435 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 7.200,00

30/10/2018 14:42:43:295 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 7.225,00

31/10/2018 00:32:16:831 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.500,00

05/12/2018 Página 10 de 65



Lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

52, em cores variadas.

Lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

54, em cores variadas.

Lote (9) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n°

56, em cores variadas.

Lote (10) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria no  intervalo de

+ 0,25, CR.

Lote (11) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 0,50, CR.

Lote (12) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 0,75, CR.

31/10/2018 11:01:30:482 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 950.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:28:54:931 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 3.750,00

31/10/2018 11:28:52:448 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 3.759,99

31/10/2018 11:28:29:875 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 3.760,00

31/10/2018 11:12:28:303 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME  R$ 750.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:44:15:502 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 3.890,00

31/10/2018 11:44:03:951 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 3.894,99

31/10/2018 11:43:41:125 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 3.895,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:28:34:048 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 5.100,00

31/10/2018 11:28:22:934 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 5.200,00

31/10/2018 11:27:48:572 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 5.238,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:53:04:153 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 893,00

31/10/2018 11:52:38:890 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 894,99

31/10/2018 11:37:43:423 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.049,99

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:54:10:069 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.010,00

31/10/2018 11:53:51:018 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.011,99

31/10/2018 11:45:41:019 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.050,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:09:50:251 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 875,00
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Lote (13) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de +1,00, CR.

Lote (14) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 1,25, CR.

Lote (15) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 1,50, CR.

Lote (16) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria no  intervalo de +1,75, CR.

Lote (17) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de +2,00, CR.

Lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de +2,25, CR.

31/10/2018 12:09:56:036 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 876,99

31/10/2018 12:09:33:617 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 877,95

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:57:21:017 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.010,99

31/10/2018 11:56:58:215 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.011,00

31/10/2018 11:46:27:447 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.050,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:20:08:390 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 856,99

31/10/2018 12:20:04:508 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 857,98

31/10/2018 12:19:45:336 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 857,99

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:31:06:613 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 835,99

31/10/2018 12:30:42:638 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 836,00

31/10/2018 12:28:33:283 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 841,90

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:10:44:613 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 875,00

31/10/2018 12:09:06:669 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 879,00

31/10/2018 12:08:08:401 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.435,99

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:37:45:603 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 827,29

31/10/2018 12:36:55:017 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 827,49

31/10/2018 12:28:19:012 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 841,90

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:47:41:713 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.000,00

31/10/2018 12:47:51:942 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.094,00
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Lote (19) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de +2,50, CR.

Lote (20) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de + 2,75, CR.

Lote (21) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -0,25, CR.

Lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -0,50, CR.

Lote (23) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,75 CR.

Lote (24) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -1,00 CR.

31/10/2018 12:47:30:705 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.096,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:37:26:807 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.436,90

31/10/2018 12:37:07:963 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.437,00

31/10/2018 12:36:20:932 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.437,98

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:50:09:097 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 880,00

31/10/2018 12:50:04:410 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 887,00

31/10/2018 12:49:43:324 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 888,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 12:53:11:584 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 990,00

31/10/2018 12:53:07:120 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 991,00

31/10/2018 12:52:54:885 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 992,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:04:18:247 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 799,00

31/10/2018 13:03:59:340 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 800,00

31/10/2018 13:03:44:450 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 819,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:04:20:423 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 555,00

31/10/2018 13:03:23:214 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 556,50

31/10/2018 13:01:56:117 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 848,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:20:44:865 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 123,00

31/10/2018 13:20:15:878 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 724,00

31/10/2018 13:17:55:970 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 779,99
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Lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -1,25, CR.

Lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -1,50 CR.

Lote (27) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -1,75, CR.

Lote (28) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -2,00, CR.

Lote (29) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -2,25, CR.

Lote (30) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -2,50, CR.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:05:37:734 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.087,00

31/10/2018 13:05:26:246 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.088,00

31/10/2018 13:04:36:979 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.090,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:01:30:545 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.350,00

31/10/2018 13:01:02:733 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.400,00

31/10/2018 13:00:56:444 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.430,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:42:21:615 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 727,00

31/10/2018 13:42:07:432 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 728,00

31/10/2018 13:33:33:395 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 759,99

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:39:16:639 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 738,00

31/10/2018 13:38:52:151 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 739,00

31/10/2018 13:33:12:072 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 759,99

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:30:55:949 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 789,00

31/10/2018 13:30:29:563 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 790,00

31/10/2018 13:29:51:727 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:27:52:401 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 829,00

31/10/2018 13:27:17:823 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 840,00

31/10/2018 13:27:22:100 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 850,00
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Lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -2,75, CR.

Lote (32) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -3,00, CR.

Lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, com dioptria de -3,50, CR.

Lote (34) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com dioptria de +000 +0,50, CR.

Lote (35) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria   de -0,25 +0,25, CR.

Lote (36) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,50, CR.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:42:06:105 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 1.299,99

31/10/2018 13:41:41:650 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.300,00

31/10/2018 13:41:48:295 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.365,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:58:13:933 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 742,49

31/10/2018 13:57:47:990 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 742,50

31/10/2018 13:48:32:983 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 797,99

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 13:47:21:496 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 850,00

31/10/2018 13:47:00:675 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 860,00

31/10/2018 13:45:37:991 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 1.090,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 14:04:16:245 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 740,00

31/10/2018 13:58:57:971 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 747,99

31/10/2018 13:48:02:451 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 880,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 14:00:50:687 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 784,00

31/10/2018 14:00:30:800 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 785,00

31/10/2018 13:59:11:642 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 789,99

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 14:16:22:455 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 768,27

31/10/2018 14:15:25:321 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 768,30

31/10/2018 14:08:56:724 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 806,77
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Lote (37) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,75, CR.

Lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00, CR.

Lote (39) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,50 +0,50, CR.

Lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75, CR.

Lote (41) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -1,00 +1,00, CR.

Lote (42) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de -2,00 +0,50, CR.

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 10:00:36:655 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 917,00

01/11/2018 10:00:35:116 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 917,50

01/11/2018 10:00:21:025 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 918,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 09:52:48:620 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 937,00

01/11/2018 09:52:34:918 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 938,00

01/11/2018 09:52:24:919 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 938,40

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 10:16:38:981 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 866,00

01/11/2018 10:16:26:237 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 866,50

01/11/2018 10:15:42:105 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 869,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 10:18:44:896 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 869,99

01/11/2018 10:18:50:061 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 870,99

01/11/2018 10:18:31:306 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 871,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 10:55:20:147 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 635,99

01/11/2018 10:54:47:248 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 637,00

01/11/2018 10:45:23:410 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 669,99

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 10:53:09:151 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 740,99

01/11/2018 10:52:50:722 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 741,50

01/11/2018 10:48:57:788 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 748,79
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Lote (43) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de-2,50 +0,50, CR.

Lote (44) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,25 +0,50, CR.

Lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente

esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50, CR.

Lote (46) - Lensômetro - equipamento que possibilita realizar medições de lentes de óculos

computadorizado digital, possui aproximadamente 7 polegadas, tela touch screen colorida,

possui impressora de alta velocidade térmica e embutida. Medição através de sensor e com

múltiplas escalas, identifica automaticamente todos os tipos de lente. Possui tela exclusiva

para conferência da montagem. Informações técnicas aproximadas: eixo de 0° a 180°

diâmetro das lentes ate 90°; tamanho máximo da armação aproximadamente 158 mm;

dimensões aproximadamente L 255X H 434 X P 224 MM; peso aproximadamente de 5 kg;

voltagem bivolt.

Lote (47) - Ventilete - equipamento para aquecimento de armações de acetato.

Temperatura de ajuste entre 70°C e 130°C; dimensões aproximadamente de

L100xH150xP312mm; Peso de aproximadamente 1,10 Kg, Voltagem Bivolt.

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 10:58:13:859 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 818,00

01/11/2018 10:58:00:577 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 819,00

01/11/2018 10:58:11:972 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 819,99

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 11:14:36:564 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 665,99

01/11/2018 11:14:36:306 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 667,18

01/11/2018 11:14:03:805 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 667,19

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 11:16:01:461 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  R$ 779,00

01/11/2018 11:16:12:479 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 795,00

01/11/2018 11:15:46:274 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 11:13:19:616 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTD  R$ 8.592,00

01/11/2018 11:11:21:698 ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP  R$ 8.650,00

01/11/2018 11:07:15:176 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 9.999,99

01/11/2018 11:06:17:234 ANDES COMERCIAL LTDA.  R$ 10.700,00

01/11/2018 11:04:51:622 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 12.799,99

01/11/2018 11:08:00:813 MBR FERNANDES - EPP  R$ 28.998,00

01/11/2018 11:02:09:647 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 28.999,99
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    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 31/10/2018, às 10:43:39 horas, no lote (1) - Estojo para óculos de plástico na cor

preta, medindo aproximadamente: 3,7 cm de altura, 6 cm de largura e 16 cm de

comprimento, contendo uma flanela medindo aproximadamente 12 cm de largura e 12 cm

de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/11/2018, às

11:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/11/2018, às 11:08:15 horas, no lote (1) - Estojo para óculos de plástico na cor

preta, medindo aproximadamente: 3,7 cm de altura, 6 cm de largura e 16 cm de

comprimento, contendo uma flanela medindo aproximadamente 12 cm de largura e 12 cm

de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o

fornecedor: GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI. No dia 27/11/2018, às 11:05:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:05:44 horas, no lote (1) - Estojo para óculos de plástico na cor

preta, medindo aproximadamente: 3,7 cm de altura, 6 cm de largura e 16 cm de

comprimento, contendo uma flanela medindo aproximadamente 12 cm de largura e 12 cm

de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às

11:05:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:05:42 horas, no lote (1) - Estojo para óculos de plástico na cor

preta, medindo aproximadamente: 3,7 cm de altura, 6 cm de largura e 16 cm de

comprimento, contendo uma flanela medindo aproximadamente 12 cm de largura e 12 cm

de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 11:20:02:135 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA  R$ 3.150,00

01/11/2018 11:19:58:671 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.190,00

01/11/2018 11:19:45:197 M. R. C. DE V. VIANNA  R$ 3.199,95

30/10/2018 17:10:32:956 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 79.800,00

05/12/2018 Página 18 de 65



dia 04/12/2018, às 14:07:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:07:29 horas, no lote (1) - Estojo para óculos de plástico na cor

preta, medindo aproximadamente: 3,7 cm de altura, 6 cm de largura e 16 cm de

comprimento, contendo uma flanela medindo aproximadamente 12 cm de largura e 12 cm

de comprimento. -  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 subitem 11.1. ?A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo

Pregoeiro, após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de

recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:07:29 horas, no lote (1) - Estojo para óculos de plástico na cor

preta, medindo aproximadamente: 3,7 cm de altura, 6 cm de largura e 16 cm de

comprimento, contendo uma flanela medindo aproximadamente 12 cm de largura e 12 cm

de comprimento. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 9.700,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:11:42 horas, no lote (2) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 42, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:46:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:46:33 horas, no lote (2) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 42, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA. No dia

29/11/2018, às 11:40:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 11:40:24 horas, no lote (2) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 42, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 04/12/2018, às

14:09:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:09:18 horas, no lote (2) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 42, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento
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às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 11.1. ?A

adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e

aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:09:18 horas, no lote (2) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 42, em cores variadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA

LTDA com o valor R$ 4.530,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:18:48 horas, no lote (3) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 44, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 29/11/2018, às 11:47:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 11:47:18 horas, no lote (3) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 44, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 04/12/2018, às

14:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:10:11 horas, no lote (3) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 44, em cores variadas. -  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 subitem 11.1. ?A

adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e

aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:10:11 horas, no lote (3) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 44, em cores variadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA

LTDA com o valor R$ 3.600,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:09:04 horas, no lote (4) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 46, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 29/11/2018, às 11:48:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 29/11/2018, às 11:48:34 horas, no lote (4) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 46, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 04/12/2018, às

14:13:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:13:34 horas, no lote (4) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 46, em cores variadas. -  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 subitem 11.1. ?A

adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e

aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:13:34 horas, no lote (4) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 46, em cores variadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA

LTDA com o valor R$ 6.480,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:12:33 horas, no lote (5) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 48, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 29/11/2018, às 11:49:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 11:49:56 horas, no lote (5) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 48, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 04/12/2018, às

14:14:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:14:22 horas, no lote (5) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 48, em cores variadas. -  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 subitem 11.1. ?A

05/12/2018 Página 21 de 65



adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e

aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:14:22 horas, no lote (5) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 48, em cores variadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA

LTDA com o valor R$ 6.080,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:13:17 horas, no lote (6) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 50, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:47:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:47:00 horas, no lote (6) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 50, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA. No dia

29/11/2018, às 11:54:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 11:54:07 horas, no lote (6) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 50, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 04/12/2018, às

14:29:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:29:59 horas, no lote (6) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 50, em cores variadas. -  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 subitem 11.1. ?A

adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e

aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:29:59 horas, no lote (6) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 50, em cores variadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA

LTDA com o valor R$ 7.225,00.
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    No dia 31/10/2018, às 11:34:16 horas, no lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 52, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:47:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:47:15 horas, no lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 52, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA. No dia

27/11/2018, às 12:25:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:25:44 horas, no lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 52, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SOBRANCO COMERCIO DE

CONFECCOES LTDA - ME. No dia 29/11/2018, às 11:57:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 11:57:31 horas, no lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 52, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 04/12/2018, às

14:31:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:31:53 horas, no lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 52, em cores variadas. -  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 subitem 11.1. ?A

adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e

aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:31:53 horas, no lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 52, em cores variadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA

LTDA com o valor R$ 3.760,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:45:41 horas, no lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro
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(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 54, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:47:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:47:39 horas, no lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 54, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA. No dia

27/11/2018, às 12:25:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:25:57 horas, no lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 54, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SOBRANCO COMERCIO DE

CONFECCOES LTDA - ME. No dia 29/11/2018, às 13:02:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:02:10 horas, no lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 54, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 04/12/2018, às

14:35:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:35:34 horas, no lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 54, em cores variadas. -  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 subitem 11.1. ?A

adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e

aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:35:34 horas, no lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 54, em cores variadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA

LTDA com o valor R$ 3.895,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:32:52 horas, no lote (9) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 56, em cores variadas. -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. No dia 29/11/2018, às 13:02:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:02:33 horas, no lote (9) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 56, em cores variadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 04/12/2018, às

14:39:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:39:03 horas, no lote (9) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 56, em cores variadas. -  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 subitem 11.1. ?A

adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e

aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:39:03 horas, no lote (9) - Armação para óculos de aro inteiro

(fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 56, em cores variadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA

LTDA com o valor R$ 5.100,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:57:30 horas, no lote (10) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de

+ 0,25, CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às

11:48:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:48:07 horas, no lote (10) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de

+ 0,25, CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

M. R. C. DE V. VIANNA. No dia 29/11/2018, às 13:04:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:04:16 horas, no lote (10) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de

+ 0,25, CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,
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Parecer Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 05/12/2018, às 10:20:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 10:20:48 horas, no lote (10) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de

+ 0,25, CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 10:20:48 horas, no lote (10) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de

+ 0,25, CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 894,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:56:53 horas, no lote (11) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,50, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:48:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:48:41 horas, no lote (11) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,50, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C.

DE V. VIANNA. No dia 29/11/2018, às 13:06:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:06:12 horas, no lote (11) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,50, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

04/12/2018, às 14:45:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:45:18 horas, no lote (11) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,50, CR. -  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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subitem 11.1. ?A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após

a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:45:18 horas, no lote (11) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,50, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 1.011,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:24:09 horas, no lote (12) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,75, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 12:26:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:26:31 horas, no lote (12) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,75, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 29/11/2018, às 13:07:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:07:20 horas, no lote (12) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,75, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

04/12/2018, às 14:50:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:50:46 horas, no lote (12) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,75, CR. -  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

subitem 11.1. ?A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após

a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:50:46 horas, no lote (12) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 0,75, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 876,90.
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    No dia 31/10/2018, às 12:00:19 horas, no lote (13) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +1,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:49:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:49:20 horas, no lote (13) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +1,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 29/11/2018, às 13:07:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:07:45 horas, no lote (13) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +1,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

04/12/2018, às 14:55:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:55:19 horas, no lote (13) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +1,00, CR. -  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 subitem

11.1. ?A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a

análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:55:19 horas, no lote (13) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +1,00, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 1.011,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:24:49 horas, no lote (14) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,25, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2018, às 13:10:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:10:34 horas, no lote (14) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,25, CR. -  a
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

04/12/2018, às 15:07:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 15:07:01 horas, no lote (14) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,25, CR. -  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

subitem 11.1. ?A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após

a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 15:07:01 horas, no lote (14) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,25, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 856,80.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:37:23 horas, no lote (15) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,50, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 12:26:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:26:52 horas, no lote (15) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,50, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 29/11/2018, às 13:11:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:11:41 horas, no lote (15) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,50, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

04/12/2018, às 15:07:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 15:07:54 horas, no lote (15) - Lentes oftalmológicas de resina
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orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,50, CR. -  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

subitem 11.1. ?A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após

a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 15:07:54 horas, no lote (15) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 1,50, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 835,80.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:23:41 horas, no lote (16) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de +1,75, CR.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 12:27:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:27:05 horas, no lote (16) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de +1,75, CR.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 29/11/2018, às 13:12:35

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:12:35 horas, no lote (16) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de +1,75, CR.

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 10:31:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 10:31:00 horas, no lote (16) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de +1,75, CR.

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 10:31:00 horas, no lote (16) - Lentes oftalmológicas de resina
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orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no  intervalo de +1,75, CR.

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 879,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:40:32 horas, no lote (17) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2018, às 13:14:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:14:52 horas, no lote (17) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 10:37:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 10:37:08 horas, no lote (17) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 10:37:08 horas, no lote (17) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,00, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 827,10.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:50:01 horas, no lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:49:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:49:38 horas, no lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 27/11/2018, às 12:27:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 27/11/2018, às 12:27:17 horas, no lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SOBRANCO COMERCIO

DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 29/11/2018, às 13:18:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:18:31 horas, no lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 10:39:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 10:39:50 horas, no lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 10:39:50 horas, no lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,25, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 1.095,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:41:06 horas, no lote (19) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2018, às 13:19:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:19:13 horas, no lote (19) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 10:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/12/2018, às 10:40:35 horas, no lote (19) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 10:40:35 horas, no lote (19) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de +2,50, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 1.436,70.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:52:46 horas, no lote (20) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 2,75, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2018, às 13:20:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 13:20:25 horas, no lote (20) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 2,75, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 10:43:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 10:43:19 horas, no lote (20) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 2,75, CR. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 10:43:19 horas, no lote (20) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de + 2,75, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 879,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 12:55:51 horas, no lote (21) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 12:28:30 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:28:30 horas, no lote (21) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SOBRANCO COMERCIO

DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 04/12/2018, às 11:18:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:18:46 horas, no lote (21) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 10:48:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 10:48:56 horas, no lote (21) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 10:48:56 horas, no lote (21) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,25, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 990,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:05:37 horas, no lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:50:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:50:40 horas, no lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 04/12/2018, às 11:20:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 04/12/2018, às 11:20:05 horas, no lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:43:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:43:43 horas, no lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 05/12/2018, às

11:43:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:43:50 horas, no lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 05/12/2018, às

11:45:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:45:14 horas, no lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:46:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:46:05 horas, no lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:46:05 horas, no lote (22) - Lentes oftalmológicas de resina
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orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -0,50, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 799,80.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:06:07 horas, no lote (23) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,75 CR. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 11:21:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:21:08 horas, no lote (23) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,75 CR. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:48:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:48:15 horas, no lote (23) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,75 CR. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:48:15 horas, no lote (23) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,75 CR. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 555,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:23:48 horas, no lote (24) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,00 CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 11:22:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:22:38 horas, no lote (24) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,00 CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia
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05/12/2018, às 11:48:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:48:55 horas, no lote (24) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,00 CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:48:55 horas, no lote (24) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,00 CR. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA

& CIA LTDA com o valor R$ 123,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:06:37 horas, no lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:51:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:51:06 horas, no lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 27/11/2018, às 12:29:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:29:03 horas, no lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SOBRANCO COMERCIO

DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 04/12/2018, às 11:37:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:37:54 horas, no lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:49:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/12/2018, às 11:49:22 horas, no lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:49:22 horas, no lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,25, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 1.089,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:05:01 horas, no lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,50 CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:51:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:51:21 horas, no lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,50 CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 27/11/2018, às 12:29:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:29:15 horas, no lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,50 CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SOBRANCO COMERCIO

DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 04/12/2018, às 11:40:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:40:30 horas, no lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,50 CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:49:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:49:35 horas, no lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,50 CR. -  a situação
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do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:49:35 horas, no lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,50 CR. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA

& CIA LTDA com o valor R$ 1.429,80.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:45:49 horas, no lote (27) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:51:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:51:35 horas, no lote (27) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 04/12/2018, às 11:41:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:41:29 horas, no lote (27) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:49:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:49:52 horas, no lote (27) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:49:52 horas, no lote (27) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -1,75, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 727,80.
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    No dia 31/10/2018, às 13:41:11 horas, no lote (28) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:51:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:51:47 horas, no lote (28) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 04/12/2018, às 11:45:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:45:29 horas, no lote (28) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:50:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:50:07 horas, no lote (28) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:50:07 horas, no lote (28) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,00, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 738,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:32:22 horas, no lote (29) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 11:46:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:46:39 horas, no lote (29) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:50:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:50:19 horas, no lote (29) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,25, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:50:19 horas, no lote (29) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,25, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 789,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:28:30 horas, no lote (30) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -2,50, CR. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 11:48:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:48:56 horas, no lote (30) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -2,50, CR. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:50:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:50:32 horas, no lote (30) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -2,50, CR. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:50:32 horas, no lote (30) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -2,50, CR. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
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ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 828,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:46:09 horas, no lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:52:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:52:51 horas, no lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 27/11/2018, às 12:30:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:30:12 horas, no lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SOBRANCO COMERCIO

DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 04/12/2018, às 11:50:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:50:11 horas, no lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:51:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:51:33 horas, no lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,75, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:51:33 horas, no lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -2,75, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 1.365,00.
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    No dia 31/10/2018, às 14:01:28 horas, no lote (32) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:53:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:53:12 horas, no lote (32) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.

No dia 04/12/2018, às 11:52:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:52:14 horas, no lote (32) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:51:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:51:47 horas, no lote (32) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,00, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:51:47 horas, no lote (32) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,00, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 742,50.

 

    No dia 31/10/2018, às 13:52:45 horas, no lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:53:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:53:34 horas, no lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C. DE V. VIANNA.
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No dia 27/11/2018, às 12:30:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:30:27 horas, no lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SOBRANCO COMERCIO

DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 04/12/2018, às 11:53:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:53:17 horas, no lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:00 horas, no lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,50, CR. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:00 horas, no lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de -3,50, CR. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 1.089,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 14:05:10 horas, no lote (34) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com dioptria de +000 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 11:53:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 11:53:52 horas, no lote (34) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com dioptria de +000 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia
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05/12/2018, às 11:52:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:14 horas, no lote (34) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com dioptria de +000 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:14 horas, no lote (34) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com dioptria de +000 +0,50,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 739,80.

 

    No dia 31/10/2018, às 14:01:54 horas, no lote (35) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria   de -0,25 +0,25,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 12:02:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:02:34 horas, no lote (35) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria   de -0,25 +0,25,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:52:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:27 horas, no lote (35) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria   de -0,25 +0,25,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:27 horas, no lote (35) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria   de -0,25 +0,25,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 783,90.

 

    No dia 31/10/2018, às 14:25:25 horas, no lote (36) - Lentes oftalmológicas de resina
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orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 12:03:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:03:10 horas, no lote (36) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:52:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:42 horas, no lote (36) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:42 horas, no lote (36) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,50,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 768,00.

 

    No dia 01/11/2018, às 10:02:11 horas, no lote (37) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 12:30:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:30:41 horas, no lote (37) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 04/12/2018, às 12:04:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:04:26 horas, no lote (37) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer
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Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:54 horas, no lote (37) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:52:54 horas, no lote (37) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,75,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 917,40.

 

    No dia 01/11/2018, às 09:54:38 horas, no lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:53:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:53:54 horas, no lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C.

DE V. VIANNA. No dia 27/11/2018, às 12:30:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:30:51 horas, no lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 04/12/2018, às 12:05:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:05:57 horas, no lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia
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05/12/2018, às 11:53:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:53:07 horas, no lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:53:07 horas, no lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 938,40.

 

    No dia 01/11/2018, às 10:18:18 horas, no lote (39) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:54:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:54:08 horas, no lote (39) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C.

DE V. VIANNA. No dia 04/12/2018, às 12:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:08:44 horas, no lote (39) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:53:20 horas, no lote (39) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.
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    No dia 05/12/2018, às 11:53:20 horas, no lote (39) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,50 +0,50,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 866,40.

 

    No dia 01/11/2018, às 10:20:47 horas, no lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 12:31:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:31:06 horas, no lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 27/11/2018, às 12:37:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 12:37:54 horas, no lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C.

DE V. VIANNA. No dia 04/12/2018, às 12:10:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:10:05 horas, no lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:53:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:53:35 horas, no lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:53:35 horas, no lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75,
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CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 871,00.

 

    No dia 01/11/2018, às 10:56:29 horas, no lote (41) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -1,00 +1,00,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 12:12:35

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:12:35 horas, no lote (41) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -1,00 +1,00,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:54:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:54:33 horas, no lote (41) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -1,00 +1,00,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:54:33 horas, no lote (41) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -1,00 +1,00,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 635,80.

 

    No dia 01/11/2018, às 10:54:41 horas, no lote (42) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -2,00 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:54:43

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:54:43 horas, no lote (42) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -2,00 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C.

DE V. VIANNA. No dia 04/12/2018, às 12:14:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:14:44 horas, no lote (42) - Lentes oftalmológicas de resina
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orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -2,00 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:54:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:54:51 horas, no lote (42) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -2,00 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:54:51 horas, no lote (42) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -2,00 +0,50,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 741,40.

 

    No dia 01/11/2018, às 10:59:25 horas, no lote (43) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de-2,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 11:54:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 11:54:54 horas, no lote (43) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de-2,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C.

DE V. VIANNA. No dia 04/12/2018, às 12:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:15:41 horas, no lote (43) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de-2,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:55:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:55:05 horas, no lote (43) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de-2,50 +0,50,
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CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:55:05 horas, no lote (43) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de-2,50 +0,50,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 819,00.

 

    No dia 01/11/2018, às 11:17:28 horas, no lote (44) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,25 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 12:28:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:28:13 horas, no lote (44) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,25 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:55:42 horas, no lote (44) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,25 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:55:42 horas, no lote (44) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,25 +0,50,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 665,80.

 

    No dia 01/11/2018, às 11:18:02 horas, no lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2018, às 12:32:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 27/11/2018, às 12:32:00 horas, no lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. No dia 27/11/2018, às 14:02:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 14:02:31 horas, no lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M. R. C.

DE V. VIANNA. No dia 04/12/2018, às 12:28:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:28:37 horas, no lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil,  atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:55:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:55:54 horas, no lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50,

CR. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:55:54 horas, no lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina

orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50,

CR. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA com o valor R$ 800,00.

 

    No dia 01/11/2018, às 11:16:09 horas, no lote (46) - Lensômetro - equipamento que

possibilita realizar medições de lentes de óculos computadorizado digital, possui

aproximadamente 7 polegadas, tela touch screen colorida, possui impressora de alta

velocidade térmica e embutida. Medição através de sensor e com múltiplas escalas,

identifica automaticamente todos os tipos de lente. Possui tela exclusiva para conferência da

montagem. Informações técnicas aproximadas: eixo de 0° a 180° diâmetro das lentes ate

90°; tamanho máximo da armação aproximadamente 158 mm; dimensões aproximadamente
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L 255X H 434 X P 224 MM; peso aproximadamente de 5 kg; voltagem bivolt. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 12:34:07 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:34:07 horas, no lote (46) - Lensômetro - equipamento que

possibilita realizar medições de lentes de óculos computadorizado digital, possui

aproximadamente 7 polegadas, tela touch screen colorida, possui impressora de alta

velocidade térmica e embutida. Medição através de sensor e com múltiplas escalas,

identifica automaticamente todos os tipos de lente. Possui tela exclusiva para conferência da

montagem. Informações técnicas aproximadas: eixo de 0° a 180° diâmetro das lentes ate

90°; tamanho máximo da armação aproximadamente 158 mm; dimensões aproximadamente

L 255X H 434 X P 224 MM; peso aproximadamente de 5 kg; voltagem bivolt. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

04/12/2018, às 14:12:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:12:26 horas, no lote (46) - Lensômetro - equipamento que

possibilita realizar medições de lentes de óculos computadorizado digital, possui

aproximadamente 7 polegadas, tela touch screen colorida, possui impressora de alta

velocidade térmica e embutida. Medição através de sensor e com múltiplas escalas,

identifica automaticamente todos os tipos de lente. Possui tela exclusiva para conferência da

montagem. Informações técnicas aproximadas: eixo de 0° a 180° diâmetro das lentes ate

90°; tamanho máximo da armação aproximadamente 158 mm; dimensões aproximadamente

L 255X H 434 X P 224 MM; peso aproximadamente de 5 kg; voltagem bivolt. -  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 subitem

11.1. ?A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a

análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso?.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:12:26 horas, no lote (46) - Lensômetro - equipamento que

possibilita realizar medições de lentes de óculos computadorizado digital, possui

aproximadamente 7 polegadas, tela touch screen colorida, possui impressora de alta

velocidade térmica e embutida. Medição através de sensor e com múltiplas escalas,

identifica automaticamente todos os tipos de lente. Possui tela exclusiva para conferência da

montagem. Informações técnicas aproximadas: eixo de 0° a 180° diâmetro das lentes ate

90°; tamanho máximo da armação aproximadamente 158 mm; dimensões aproximadamente

L 255X H 434 X P 224 MM; peso aproximadamente de 5 kg; voltagem bivolt. -  pelo critério

05/12/2018 Página 54 de 65



de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPLIFE

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD com o valor R$ 8.592,00.

 

    No dia 01/11/2018, às 11:22:54 horas, no lote (47) - Ventilete - equipamento para

aquecimento de armações de acetato.

Temperatura de ajuste entre 70°C e 130°C; dimensões aproximadamente de

L100xH150xP312mm; Peso de aproximadamente 1,10 Kg, Voltagem Bivolt. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2018, às 12:31:36 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 12:31:36 horas, no lote (47) - Ventilete - equipamento para

aquecimento de armações de acetato.

Temperatura de ajuste entre 70°C e 130°C; dimensões aproximadamente de

L100xH150xP312mm; Peso de aproximadamente 1,10 Kg, Voltagem Bivolt. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

05/12/2018, às 11:56:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:56:20 horas, no lote (47) - Ventilete - equipamento para

aquecimento de armações de acetato.

Temperatura de ajuste entre 70°C e 130°C; dimensões aproximadamente de

L100xH150xP312mm; Peso de aproximadamente 1,10 Kg, Voltagem Bivolt. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 05/12/2018, às 11:56:20 horas, no lote (47) - Ventilete - equipamento para

aquecimento de armações de acetato.

Temperatura de ajuste entre 70°C e 130°C; dimensões aproximadamente de

L100xH150xP312mm; Peso de aproximadamente 1,10 Kg, Voltagem Bivolt. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA BEZERRA

& CIA LTDA com o valor R$ 3.150,00.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:46:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (2) - Armação para

óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 42, em cores variadas. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V. VIANNA, conforme
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Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:47:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (6) - Armação para

óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 50, em cores variadas. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V. VIANNA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:47:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (7) - Armação para

óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 52, em cores variadas. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V. VIANNA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:47:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (8) - Armação para

óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no tamanho n° 54, em cores variadas. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V. VIANNA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:48:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (10) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria no

intervalo de

+ 0,25, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no
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prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:48:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (11) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

+ 0,50, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:49:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (13) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

+1,00, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:49:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (18) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

+2,25, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:50:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (22) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

-0,50, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:51:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (25) - Lentes
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oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

-1,25, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:51:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (26) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

-1,50 CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:51:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (27) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

-1,75, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:51:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (28) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

-2,00, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:52:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (31) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

-2,75, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou
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Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:53:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (32) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

-3,00, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:53:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (33) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, com dioptria de

-3,50, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R. C. DE V.

VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:53:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (38) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com

dioptria de -0,25 +1,00, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R.

C. DE V. VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de

Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa

não apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de

Capacidade técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua

veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:54:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (39) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com

dioptria de -0,50 +0,50, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R.

C. DE V. VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de

Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa

não apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de

Capacidade técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua

veracidade.
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    No dia 27/11/2018, às 11:54:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (42) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com

dioptria de -2,00 +0,50, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R.

C. DE V. VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de

Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa

não apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de

Capacidade técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua

veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 11:54:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (43) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com

dioptria de-2,50 +0,50, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R.

C. DE V. VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de

Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa

não apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de

Capacidade técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua

veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:25:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (7) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no

tamanho n° 52, em cores variadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme Relatório de

Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja,

por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho

que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para

comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:25:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (8) - Armação para óculos de aro inteiro (fechado), em metal, unissex, no

tamanho n° 54, em cores variadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme Relatório de

Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja,

por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho

que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para

comprovação de sua veracidade.
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    No dia 27/11/2018, às 12:26:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (12) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria de + 0,75, CR. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:26:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (15) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria de + 1,50, CR. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:27:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (16) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria no  intervalo de +1,75, CR. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:27:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (18) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria de +2,25, CR. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.
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    No dia 27/11/2018, às 12:28:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (21) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria de -0,25, CR. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:29:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (25) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria de -1,25, CR. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:29:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (26) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria de -1,50 CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme Relatório de

Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja,

por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho

que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para

comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:30:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (31) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria de -2,75, CR. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.
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    No dia 27/11/2018, às 12:30:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (33) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, com dioptria de -3,50, CR. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:30:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (37) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +0,75, CR. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:30:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (38) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de -0,25 +1,00, CR. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme

Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou Nota Fiscal ou

Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no prazo estipulado

pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:31:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (40) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria  de -0,75 +0,75, CR. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES

LTDA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.
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    No dia 27/11/2018, às 12:32:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES

LTDA - ME, no lote (45) - Lentes oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal,

com lente esférica, cilíndrica, com  dioptria de +0,50 +0,50, CR. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa SOBRANCO COMERCIO DE CONFECÇÕES

LTDA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de Compras da

Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa não apresentou

Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade técnica no

prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 12:37:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (40) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com

dioptria  de -0,75 +0,75, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R.

C. DE V. VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de

Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja,  por descumprir o  Item .9.4.2. A empresa

não apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de

Capacidade técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua

veracidade.

 

    No dia 27/11/2018, às 14:02:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M. R. C. DE V. VIANNA, no lote (45) - Lentes

oftalmológicas de resina orgânica incolor, tipo monofocal, com lente esférica, cilíndrica, com

dioptria de +0,50 +0,50, CR. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa M. R.

C. DE V. VIANNA, conforme Relatório de Diligência anexo aos autos e no Portal de

Compras da Prefeitura de Porto Velho, ou seja, por descumprir o Item .9.4.2. A empresa não

apresentou Nota Fiscal ou Nota de Empenho que resultaram no Atestado de Capacidade

técnica no prazo estipulado pelo pregoeiro para comprovação de sua veracidade.

 

    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.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente
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LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
18.826.959/0001-46 ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP

35.499.581/0001-32 ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA

10.242.040/0001-01 ANDES COMERCIAL LTDA.

26.824.426/0001-53 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI

03.952.368/0001-48 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

11.867.581/0001-80 M. R. C. DE V. VIANNA

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

03.904.209/0001-78 SOBRANCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

05.808.979/0001-42 VANESSA CORREA DA ROCHA - ME
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