
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00250/2018)

 

     às 11:53:11 horas do dia 13/02/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

02.00250/2018 - 2019/007/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS

PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL

SULFITE FORMATO A4 ,  PAPEL RECICLADO FORMATO A4 ,  CANETA

ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA...), visando atender as necessidades da

Administração Pública do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Papel Sulfite, formato A4, branco, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297

mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo

fabricante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/02/2019 11:29:11:906 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 812.000,00

12/02/2019 16:50:09:130 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 931.600,10

12/02/2019 19:40:00:902 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 900.000,00

12/02/2019 17:05:56:354 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 930.636,00

04/02/2019 09:58:57:179 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME  R$ 931.620,80

12/02/2019 11:34:00:208 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.068.080,00

13/02/2019 10:28:42:222 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP  R$ 10.000.000,00

12/02/2019 13:02:59:014 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 931.000,00

12/02/2019 14:52:12:037 ZANCO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI  R$ 1.231.250,00

13/02/2019 10:06:30:518 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 931.620,00

11/02/2019 18:01:10:705 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 916.650,00

09/02/2019 11:18:34:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.024.800,00

31/01/2019 20:32:20:382 ARENA PORTO SPORTS E EVENTOS LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

12/02/2019 18:45:41:016 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 931.620,80
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Lote (2) - Papel Reciclado, formato A4, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm.

Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante.

Lote (3) - Papel Sulfite ofício 2 (dois), branco, tamanho. medindo 216x330mm, gramatura

75g/m². Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo

fabricante.

Lote (4) - Papel para Plotter, gramatura: 75g/m², dimensões: 914 mm, comprimento: 50 m.

Lote (5) - Caneta Esferográfica, cor tinta azul, ponta de latão 1,0mm com esfera de

tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com

abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic,

Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório Técnico do INMETRO. Embalagem:

acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 19:40:00:902 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 140.000,00

12/02/2019 17:05:56:354 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 122.130,00

04/02/2019 09:58:57:179 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME  R$ 123.537,15

12/02/2019 18:07:19:695 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 123.531,84

12/02/2019 11:34:00:208 ASTOR STAUDT ME  R$ 350.460,00

12/02/2019 13:02:59:014 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 123.500,00

12/02/2019 14:52:12:037 ZANCO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI  R$ 132.750,00

11/02/2019 18:01:10:705 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 116.640,00

11/02/2019 14:20:11:341 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA
LTDA.  R$ 132.750,00

09/02/2019 11:18:34:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 135.900,00

31/01/2019 20:32:20:382 ARENA PORTO SPORTS E EVENTOS LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

12/02/2019 18:45:41:016 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 123.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 19:40:00:902 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 100.000,00

04/02/2019 09:58:57:179 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME  R$ 96.251,13

12/02/2019 18:07:19:695 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 96.248,30

12/02/2019 11:34:00:208 ASTOR STAUDT ME  R$ 182.535,00

11/02/2019 18:01:10:705 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 88.940,00

09/02/2019 11:18:34:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 105.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:33:20:946 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 7.576,20

13/02/2019 10:28:42:222 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP  R$ 500.000,00

11/02/2019 18:01:10:705 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.980,00

09/02/2019 11:18:34:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 8.400,00
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Lote (6) - Caneta Esferográfica, cor tinta preta, ponta de latão 1,0mm com esfera de

tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com

abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic,

Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório Técnico do INMETRO. Embalagem:

acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

Lote (7) - Caneta Esferográfica, cor tinta vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de

tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com

abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic,

Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório Técnico do INMETRO.

Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:33:20:946 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 30.285,84

12/02/2019 19:40:00:902 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 30.000,00

12/02/2019 18:07:19:695 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 30.277,00

12/02/2019 11:34:00:208 ASTOR STAUDT ME  R$ 47.736,00

12/02/2019 13:02:59:014 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 30.200,00

11/02/2019 18:01:10:705 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 28.980,00

09/02/2019 11:18:34:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 33.400,00

12/02/2019 18:45:41:016 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:35:44:931 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 22.142,45

12/02/2019 19:41:59:815 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 22.000,00

12/02/2019 18:10:00:547 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 22.136,10

12/02/2019 11:36:16:527 ASTOR STAUDT ME  R$ 34.290,00

13/02/2019 09:56:58:196 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 22.100,00

11/02/2019 18:27:13:377 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 21.480,00

09/02/2019 11:20:28:229 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 25.000,00

12/02/2019 18:47:09:101 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 22.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:35:44:931 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 15.871,52

12/02/2019 18:10:00:547 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 15.866,34

12/02/2019 11:36:16:527 ASTOR STAUDT ME  R$ 27.972,00

13/02/2019 09:56:58:196 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 15.800,00

11/02/2019 18:27:13:377 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.860,00

09/02/2019 11:20:28:229 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 18.000,00

12/02/2019 18:47:09:101 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 15.500,00
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Lote (8) - Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem

deposito. Caixa com 24 unidades.

Lote (9) - Borracha, bicolor  (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica,

dimensões aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a

8,0 mm. Embalagem: caixa com 50  unidades.

Lote (10) - Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões

aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com

20 unidades.

Lote (11) - Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida,

viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável,

atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para

uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:35:44:931 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 4.945,75

12/02/2019 19:41:59:815 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 5.000,00

12/02/2019 18:10:00:547 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.943,04

12/02/2019 11:36:16:527 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.951,20

13/02/2019 09:56:58:196 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.900,00

11/02/2019 18:27:13:377 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.568,00

09/02/2019 11:20:28:229 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 5.500,00

12/02/2019 18:47:09:101 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 4.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:35:44:931 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 5.485,80

12/02/2019 19:41:59:815 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 6.000,00

12/02/2019 11:36:16:527 ASTOR STAUDT ME  R$ 5.535,00

11/02/2019 18:27:13:377 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.230,00

09/02/2019 11:20:28:229 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 6.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:35:44:931 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 7.009,92

12/02/2019 19:41:59:815 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.000,00

12/02/2019 18:10:00:547 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.007,04

12/02/2019 11:36:16:527 ASTOR STAUDT ME  R$ 3.672,00

13/02/2019 09:56:58:196 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 7.000,00

11/02/2019 18:27:13:377 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.750,00

09/02/2019 11:20:28:229 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 7.800,00

12/02/2019 18:47:09:101 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 7.000,00
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produto, marca do fabricante, data de validade e selo INMETRO. Embalagem: caixa com 12

unidades.

Lote (12) - Lápis preto nº 2, formato redondo, mina grafite ponta a ponta, com a ponta feita

em fábrica. Caixa com 144 unidades.

Lote (13) - Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação

legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de

proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.

Lote (14) - Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação

legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de

proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 19:45:22:181 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 6.000,00

12/02/2019 18:12:52:703 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.587,20

12/02/2019 11:38:31:760 ASTOR STAUDT ME  R$ 10.368,00

13/02/2019 10:14:21:170 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 5.500,00

11/02/2019 18:29:54:493 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.120,00

09/02/2019 11:22:32:531 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 6.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:37:09:305 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 9.273,60

12/02/2019 19:45:22:181 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 10.000,00

12/02/2019 18:12:52:703 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 9.544,50

12/02/2019 11:38:31:760 ASTOR STAUDT ME  R$ 17.690,40

13/02/2019 10:14:21:170 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 9.250,00

11/02/2019 18:29:54:493 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.540,00

09/02/2019 11:22:32:531 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 10.500,00

12/02/2019 18:48:57:636 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 9.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:37:09:305 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 6.320,16

12/02/2019 19:45:22:181 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.000,00

12/02/2019 18:12:52:703 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.278,58

12/02/2019 11:38:31:760 ASTOR STAUDT ME  R$ 4.490,64

13/02/2019 10:14:21:170 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 6.300,00

11/02/2019 18:29:54:493 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.890,00

09/02/2019 11:22:32:531 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 7.000,00

12/02/2019 18:48:57:636 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 19:45:22:181 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.000,00
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Lote (15) - Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de

comprimento,  variação de ± 1,5 cm, sem ponta, cabo de plástico de alta resistência,

embaladas individualmente.

Lote (16) - Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda.

Rendimento de até 85 mil  folhas, creme perfumado que  dificulta a propagação de fungos e

bactérias. Não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12

gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de

validade.

Lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente

cobertura, primeira linha. Embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo:

dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. Embalagem:

caixa c/ 12 unidades.

12/02/2019 18:12:52:703 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.492,81

12/02/2019 11:38:31:760 ASTOR STAUDT ME  R$ 6.124,05

11/02/2019 18:29:54:493 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.400,00

09/02/2019 11:22:32:531 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:37:09:305 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 14.997,58

12/02/2019 19:45:22:181 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 14.900,00

12/02/2019 18:12:52:703 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 14.981,99

12/02/2019 11:38:31:760 ASTOR STAUDT ME  R$ 11.692,50

13/02/2019 10:14:21:170 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 14.950,00

11/02/2019 18:29:54:493 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.870,00

09/02/2019 11:22:32:531 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 16.600,00

12/02/2019 18:48:57:636 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 14.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:39:20:038 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 4.823,42

12/02/2019 19:47:23:829 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 5.000,00

12/02/2019 18:15:25:181 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.805,01

13/02/2019 09:20:39:498 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.  R$ 3.400,00

12/02/2019 11:40:13:663 ASTOR STAUDT ME  R$ 4.970,70

13/02/2019 10:24:48:137 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.800,00

11/02/2019 18:11:37:938 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.790,00

09/02/2019 11:25:18:797 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 5.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:39:20:038 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 6.343,22

12/02/2019 19:47:23:829 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.000,00

12/02/2019 18:15:25:181 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.339,19
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Lote (18) - Caneta destaca Texto: marcador para destacar com tinta de composição especial

fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. Pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e

com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.

Lote (19) - Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha

sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e

0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral

e reforço de pacotes. Validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no

mínimo 4 und.

Lote (20) - Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila

(pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura,

coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem.

validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.

12/02/2019 11:40:13:663 ASTOR STAUDT ME  R$ 11.606,40

13/02/2019 10:24:48:137 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 6.300,00

11/02/2019 18:11:37:938 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.980,00

09/02/2019 11:25:18:797 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:39:20:038 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 16.631,04

12/02/2019 19:47:23:829 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 16.000,00

12/02/2019 18:15:25:181 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 16.616,40

12/02/2019 11:40:13:663 ASTOR STAUDT ME  R$ 14.230,08

13/02/2019 10:24:48:137 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 16.600,00

11/02/2019 18:11:37:938 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.340,00

09/02/2019 11:25:18:797 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 19.000,00

12/02/2019 18:50:16:763 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 16.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:39:20:038 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 28.933,01

12/02/2019 19:47:23:829 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 28.000,00

12/02/2019 18:15:25:181 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 28.916,10

12/02/2019 11:40:13:663 ASTOR STAUDT ME  R$ 42.613,20

13/02/2019 10:24:48:137 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 28.900,00

11/02/2019 18:11:37:938 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.540,00

09/02/2019 11:25:18:797 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 32.000,00

12/02/2019 18:50:16:763 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 28.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:39:20:038 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 18.334,24

12/02/2019 19:47:23:829 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 18.000,00

12/02/2019 18:15:25:181 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 18.321,20
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Lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em

tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm

de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze)

meses.

Lote (22) - Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em

tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm

de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze)

meses.

Lote (23) - Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul.

embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a

contar da data da entrega do material.

12/02/2019 11:40:13:663 ASTOR STAUDT ME  R$ 32.860,80

13/02/2019 10:24:48:137 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 18.300,00

11/02/2019 18:11:37:938 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.890,00

09/02/2019 11:25:18:797 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 20.100,00

12/02/2019 18:50:16:763 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 18.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:40:53:476 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.380,57

12/02/2019 19:49:13:341 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 10.000,00

12/02/2019 18:17:19:913 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 10.365,46

13/02/2019 09:27:09:764 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.  R$ 4.000,00

12/02/2019 11:42:02:506 ASTOR STAUDT ME  R$ 7.479,45

13/02/2019 10:09:22:476 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.300,00

11/02/2019 18:14:45:042 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.876,00

09/02/2019 11:27:42:258 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:40:53:476 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 9.679,83

12/02/2019 19:49:13:341 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 9.500,00

12/02/2019 18:17:19:913 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 9.665,74

13/02/2019 09:27:09:764 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.  R$ 4.000,00

12/02/2019 11:42:02:506 ASTOR STAUDT ME  R$ 6.974,55

13/02/2019 10:09:22:476 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 9.650,00

11/02/2019 18:14:45:042 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.450,00

09/02/2019 11:27:42:258 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 11.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 19:49:13:341 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.000,00

12/02/2019 11:42:02:506 ASTOR STAUDT ME  R$ 4.845,75

13/02/2019 10:09:22:476 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 2.600,00

13/03/2019 Página 8 de 60



Lote (24) - Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta.

embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze)  meses, a

contar da data da entrega do material.

Lote (25) - Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de

álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm.

Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze)

meses.

Lote (26) - Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de

álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem:

caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.

11/02/2019 18:14:45:042 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.600,00

09/02/2019 11:27:42:258 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 19:49:13:341 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.000,00

12/02/2019 11:42:02:506 ASTOR STAUDT ME  R$ 4.530,75

13/02/2019 10:09:22:476 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 2.890,00

11/02/2019 18:14:45:042 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.890,00

09/02/2019 11:27:42:258 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:40:53:476 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 16.940,28

12/02/2019 19:49:13:341 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 17.000,00

12/02/2019 18:17:19:913 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 16.935,59

12/02/2019 11:42:02:506 ASTOR STAUDT ME  R$ 23.637,60

13/02/2019 10:09:22:476 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 16.900,00

11/02/2019 18:14:45:042 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.540,00

09/02/2019 11:27:42:258 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 19.000,00

12/02/2019 18:50:57:334 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 16.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:48:03:659 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 16.542,96

12/02/2019 19:55:30:120 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 16.000,00

12/02/2019 18:19:55:224 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 16.538,38

12/02/2019 11:43:50:121 ASTOR STAUDT ME  R$ 23.083,20

13/02/2019 10:08:58:297 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 16.500,00

11/02/2019 18:18:08:041 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.490,00

09/02/2019 11:33:51:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 19.200,00

12/02/2019 18:52:13:743 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 16.500,00
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Lote (27) - Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo

aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de

validade de no mínimo 12 (doze) meses.

Lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo

aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de

validade de no mínimo 12 (doze) meses.

Lote (29) - Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm,

comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados,

material não reciclável, com prendedor de metal.

Lote (30) - Liga elástica �, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com

500 gramas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:48:03:659 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 29.167,80

12/02/2019 19:55:30:120 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 29.000,00

12/02/2019 18:19:55:224 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 29.164,34

12/02/2019 11:43:50:121 ASTOR STAUDT ME  R$ 59.788,80

11/02/2019 18:18:08:041 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 28.765,00

09/02/2019 11:33:51:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 32.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:48:03:659 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 28.244,23

12/02/2019 19:55:30:120 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 28.000,00

12/02/2019 18:19:55:224 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 28.240,92

12/02/2019 11:43:50:121 ASTOR STAUDT ME  R$ 57.196,80

11/02/2019 18:18:08:041 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 28.120,00

09/02/2019 11:33:51:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 32.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 19:55:30:120 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 16.000,00

12/02/2019 18:19:55:224 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 17.962,08

12/02/2019 11:43:50:121 ASTOR STAUDT ME  R$ 33.678,90

11/02/2019 18:18:08:041 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 15.450,00

09/02/2019 11:33:51:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 19.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:48:03:659 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 11.405,74

12/02/2019 19:55:30:120 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 11.000,00

12/02/2019 11:43:50:121 ASTOR STAUDT ME  R$ 13.788,00

11/02/2019 18:18:08:041 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.989,00

09/02/2019 11:33:51:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 13.000,00
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Lote (31) - Barbante 4/8 cor cru, composição: 100% algodão. Rolo com no mínimo 200g,

medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias contra defeito e/ou vícios de fabricação.

Lote (32) - Caneta para CD/DVD, pincel marcador permanente para escrever em CD, DVD,

plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente

a água, nas cores vermelho e preto.

Lote (33) - Cola, cor branca, aplicação papel. Características adicionais: atóxica, tipo bastão

de no mínimo 40g. Caixa com 6 unidades.

Lote (34) - Papel Vergê 180g/m², 210 mm x 297mm, cor CREME, pacote com 50 folhas.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Papel Sulfite, formato A4, branco, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:49:22:929 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 321,88

11/02/2019 18:20:44:180 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 320,00

09/02/2019 11:36:27:959 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:49:22:929 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 131,04

12/02/2019 19:57:02:576 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 200,00

12/02/2019 18:21:13:887 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 130,78

12/02/2019 11:44:55:290 ASTOR STAUDT ME  R$ 89,70

11/02/2019 18:20:44:180 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 130,00

09/02/2019 11:36:27:959 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 19:57:02:576 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 300,00

12/02/2019 18:21:13:887 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 346,58

12/02/2019 11:44:55:290 ASTOR STAUDT ME  R$ 257,40

11/02/2019 18:20:44:180 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 290,00

09/02/2019 11:36:27:959 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2019 15:49:22:929 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 8.787,87

12/02/2019 19:57:02:576 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 8.700,00

13/02/2019 09:31:40:964 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.  R$ 13.900,00

12/02/2019 11:44:55:290 ASTOR STAUDT ME  R$ 12.842,70

11/02/2019 18:20:44:180 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.980,00

09/02/2019 11:36:27:959 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 9.700,00
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mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo

fabricante.

Lote (2) - Papel Reciclado, formato A4, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm.

Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante.

Lote (3) - Papel Sulfite ofício 2 (dois), branco, tamanho. medindo 216x330mm, gramatura

75g/m². Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo

fabricante.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 11:54:51:817 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 713.980,00

13/02/2019 12:04:49:199 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 722.200,00

13/02/2019 12:01:23:584 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 725.748,36

13/02/2019 11:56:46:643 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 738.600,00

13/02/2019 12:01:19:594 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 757.000,00

13/02/2019 12:00:54:716 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 758.000,00

13/02/2019 12:01:42:011 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 765.000,00

13/02/2019 11:57:52:616 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 930.635,00

13/02/2019 10:06:30:518 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 931.620,00

04/02/2019 09:58:57:179 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME  R$ 931.620,80

31/01/2019 20:32:20:382 ARENA PORTO SPORTS E EVENTOS LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

13/02/2019 11:55:42:495 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.102.976,00

12/02/2019 14:52:12:037 ZANCO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI  R$ 1.231.250,00

13/02/2019 10:28:42:222 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP  R$ 10.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 11:58:31:651 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 107.600,00

13/02/2019 11:58:39:993 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 107.656,90

13/02/2019 11:57:49:350 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 107.657,00

13/02/2019 11:57:21:643 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 110.000,00

13/02/2019 11:56:55:225 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 112.000,00

12/02/2019 17:05:56:354 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.  R$ 122.130,00

12/02/2019 18:45:41:016 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 123.000,00

04/02/2019 09:58:57:179 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME  R$ 123.537,15

11/02/2019 14:20:11:341 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA
LTDA.  R$ 132.750,00

12/02/2019 14:52:12:037 ZANCO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI  R$ 132.750,00

12/02/2019 11:34:00:208 ASTOR STAUDT ME  R$ 350.460,00

31/01/2019 20:32:20:382 ARENA PORTO SPORTS E EVENTOS LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:03:09:372 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 78.000,00

13/02/2019 12:01:19:068 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 79.000,00
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Lote (4) - Papel para Plotter, gramatura: 75g/m², dimensões: 914 mm, comprimento: 50 m.

Lote (5) - Caneta Esferográfica, cor tinta azul, ponta de latão 1,0mm com esfera de

tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com

abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic,

Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório Técnico do INMETRO. Embalagem:

acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

Lote (6) - Caneta Esferográfica, cor tinta preta, ponta de latão 1,0mm com esfera de

tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com

abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic,

Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório Técnico do INMETRO. Embalagem:

acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

13/02/2019 11:59:51:160 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 82.000,00

13/02/2019 11:59:46:582 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 82.299,00

13/02/2019 11:57:21:078 ASTOR STAUDT ME  R$ 96.245,00

04/02/2019 09:58:57:179 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME  R$ 96.251,13

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:12:56:571 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.654,00

13/02/2019 12:12:27:106 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 5.860,00

13/02/2019 12:10:56:610 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 5.988,99

13/02/2019 10:28:42:222 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:10:06:848 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.234,00

13/02/2019 12:09:48:926 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 13.400,00

13/02/2019 12:09:56:918 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 13.458,00

13/02/2019 12:09:18:205 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 13.976,04

13/02/2019 12:05:38:345 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 17.190,00

13/02/2019 12:02:02:678 ASTOR STAUDT ME  R$ 21.480,00

13/02/2019 12:00:35:620 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 25.985,90

12/02/2019 19:40:00:902 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:22:11:816 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.234,00

13/02/2019 12:22:21:763 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 9.500,00

13/02/2019 12:21:36:630 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 9.600,00

13/02/2019 12:21:16:410 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 10.986,00

13/02/2019 12:19:56:721 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 11.344,00

13/02/2019 12:18:46:231 ASTOR STAUDT ME  R$ 15.999,80

13/02/2019 12:19:19:014 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 19.999,90
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Lote (7) - Caneta Esferográfica, cor tinta vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de

tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com

abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic,

Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório Técnico do INMETRO.

Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

Lote (8) - Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem

deposito. Caixa com 24 unidades.

Lote (9) - Borracha, bicolor  (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica,

dimensões aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a

8,0 mm. Embalagem: caixa com 50  unidades.

Lote (10) - Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões

aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com

13/02/2019 12:18:28:879 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:21:13:616 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.670,00

13/02/2019 12:23:45:295 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 7.900,00

13/02/2019 12:20:33:592 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 8.200,00

13/02/2019 12:20:44:323 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 8.499,00

13/02/2019 12:20:41:952 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 9.875,00

13/02/2019 12:14:13:092 ASTOR STAUDT ME  R$ 14.855,90

13/02/2019 12:18:23:812 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 15.798,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:45:14:317 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.080,00

13/02/2019 12:44:34:984 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.085,00

13/02/2019 12:30:44:747 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.098,50

13/02/2019 12:22:56:053 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.233,00

13/02/2019 12:29:28:679 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 1.299,00

13/02/2019 12:23:27:085 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.300,00

13/02/2019 12:22:00:086 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 1.646,90

12/02/2019 18:47:09:101 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 4.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:33:49:544 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.345,00

13/02/2019 12:33:13:072 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 2.449,75

13/02/2019 12:31:48:509 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.649,90

13/02/2019 12:25:48:937 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.950,00

09/02/2019 11:20:28:229 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 6.100,00
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20 unidades.

Lote (11) - Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida,

viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável,

atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para

uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de validade e selo INMETRO. Embalagem: caixa com 12

unidades.

Lote (12) - Lápis preto nº 2, formato redondo, mina grafite ponta a ponta, com a ponta feita

em fábrica. Caixa com 144 unidades.

Lote (13) - Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação

legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:26:03:559 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.120,00

13/02/2019 12:24:48:566 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.200,00

12/02/2019 11:36:16:527 ASTOR STAUDT ME  R$ 3.672,00

13/02/2019 12:20:39:319 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 6.748,00

12/02/2019 18:47:09:101 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 7.000,00

12/02/2019 19:41:59:815 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.000,00

13/02/2019 09:56:58:196 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 7.000,00

12/02/2019 18:10:00:547 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.007,04

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:51:53:072 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.120,00

13/02/2019 12:50:48:148 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 4.440,00

13/02/2019 12:45:32:095 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.599,90

13/02/2019 12:46:41:780 ASTOR STAUDT ME  R$ 4.599,99

13/02/2019 12:49:23:455 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 5.450,00

13/02/2019 10:14:21:170 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 5.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:49:17:676 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.569,00

13/02/2019 12:48:18:623 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 7.200,00

13/02/2019 12:43:46:061 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.950,00

13/02/2019 12:48:11:538 ASTOR STAUDT ME  R$ 7.999,95

13/02/2019 12:42:01:940 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 8.325,54

13/02/2019 12:42:57:771 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 9.249,00

13/02/2019 10:14:21:170 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 9.250,00

09/02/2019 11:22:32:531 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 10.500,00
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proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.

Lote (14) - Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação

legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de

proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.

Lote (15) - Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de

comprimento,  variação de ± 1,5 cm, sem ponta, cabo de plástico de alta resistência,

embaladas individualmente.

Lote (16) - Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda.

Rendimento de até 85 mil  folhas, creme perfumado que  dificulta a propagação de fungos e

bactérias. Não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12

gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de

validade.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:55:13:786 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.970,00

13/02/2019 12:52:24:343 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.980,00

13/02/2019 12:51:32:705 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.260,00

13/02/2019 12:53:16:337 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 2.277,00

13/02/2019 12:49:41:731 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 2.400,00

13/02/2019 12:50:33:839 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.449,50

13/02/2019 12:41:25:626 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.006,23

13/02/2019 10:14:21:170 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 6.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:01:05:983 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.050,00

13/02/2019 12:59:17:631 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.100,00

09/02/2019 11:22:32:531 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.700,00

12/02/2019 11:38:31:760 ASTOR STAUDT ME  R$ 6.124,05

12/02/2019 18:12:52:703 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.492,81

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:54:25:698 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.345,00

13/02/2019 12:54:33:669 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 6.985,00

13/02/2019 12:53:26:496 ASTOR STAUDT ME  R$ 6.985,90

13/02/2019 12:52:58:042 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 7.200,00

13/02/2019 12:52:32:188 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 7.320,00

13/02/2019 12:50:24:705 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 7.500,00

13/02/2019 12:54:20:063 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 7.686,00

13/02/2019 12:52:23:159 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 8.150,00
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Lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente

cobertura, primeira linha. Embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo:

dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. Embalagem:

caixa c/ 12 unidades.

Lote (18) - Caneta destaca Texto: marcador para destacar com tinta de composição especial

fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. Pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e

com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.

Lote (19) - Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha

sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e

0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral

e reforço de pacotes. Validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:00:37:852 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.800,00

13/02/2019 12:58:55:162 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.  R$ 1.899,00

13/02/2019 12:56:58:186 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.950,00

13/02/2019 12:55:57:678 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.039,00

13/02/2019 12:54:27:141 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.220,00

13/02/2019 12:54:43:685 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.235,00

13/02/2019 12:53:29:999 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 2.399,00

13/02/2019 12:46:18:379 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 3.399,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 12:50:52:355 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.990,00

13/02/2019 12:57:39:745 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 4.300,00

13/02/2019 13:01:10:374 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.550,00

13/02/2019 12:55:52:954 ASTOR STAUDT ME  R$ 5.978,50

13/02/2019 12:44:54:217 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 5.979,00

12/02/2019 15:39:20:038 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 6.343,22

09/02/2019 11:25:18:797 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:11:39:461 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.750,00

13/02/2019 13:10:49:211 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 4.860,00

13/02/2019 13:08:12:883 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 6.300,00

13/02/2019 13:09:17:143 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 6.600,00

13/02/2019 13:08:31:244 ASTOR STAUDT ME  R$ 7.965,00

13/02/2019 13:09:07:577 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 7.968,00

13/02/2019 13:06:29:986 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 7.971,00

13/02/2019 13:07:11:240 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 9.000,00
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mínimo 4 und.

Lote (20) - Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila

(pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura,

coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem.

validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.

Lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em

tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm

de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze)

meses.

Lote (22) - Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:18:53:033 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.120,00

13/02/2019 13:18:22:638 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 14.300,00

13/02/2019 13:24:14:273 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 15.600,00

13/02/2019 13:04:58:586 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 16.539,90

13/02/2019 13:10:33:801 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 20.000,00

13/02/2019 13:04:02:310 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 22.231,00

13/02/2019 13:03:42:162 ASTOR STAUDT ME  R$ 27.999,90

13/02/2019 10:24:48:137 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 28.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:15:30:423 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.120,00

13/02/2019 13:14:26:046 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 11.200,00

13/02/2019 13:15:58:132 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 14.900,00

13/02/2019 13:11:13:279 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 15.500,00

13/02/2019 13:05:39:393 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 15.999,90

13/02/2019 13:04:56:888 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 17.143,00

13/02/2019 13:04:56:047 ASTOR STAUDT ME  R$ 17.999,90

13/02/2019 10:24:48:137 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 18.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:07:02:324 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 3.762,00

13/02/2019 09:27:09:764 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.  R$ 4.000,00

13/02/2019 13:05:21:952 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.910,00

12/02/2019 11:42:02:506 ASTOR STAUDT ME  R$ 7.479,45

11/02/2019 18:14:45:042 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.876,00

12/02/2019 19:49:13:341 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 10.000,00

12/02/2019 18:17:19:913 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 10.365,46

09/02/2019 11:27:42:258 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 12.000,00
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tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm

de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze)

meses.

Lote (23) - Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul.

embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a

contar da data da entrega do material.

Lote (24) - Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta.

embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze)  meses, a

contar da data da entrega do material.

Lote (25) - Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de

álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm.

Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze)

meses.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:13:28:256 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.400,00

13/02/2019 13:12:10:556 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 3.490,00

13/02/2019 13:13:45:899 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.499,95

13/02/2019 13:10:39:587 ASTOR STAUDT ME  R$ 3.999,00

13/02/2019 09:27:09:764 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.  R$ 4.000,00

13/02/2019 13:05:55:190 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 4.580,00

12/02/2019 19:49:13:341 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 9.500,00

12/02/2019 18:17:19:913 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 9.665,74

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:15:12:755 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.500,00

13/02/2019 13:13:49:653 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.990,00

13/02/2019 13:12:56:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.995,00

13/02/2019 13:07:01:018 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 2.410,00

13/02/2019 13:11:59:432 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.599,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:16:21:518 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.500,00

13/02/2019 13:18:54:453 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.885,00

11/02/2019 18:14:45:042 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.890,00

13/02/2019 10:09:22:476 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 2.890,00

09/02/2019 11:27:42:258 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:19:57:765 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.450,00

13/02/2019 13:19:34:705 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 8.595,00
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Lote (26) - Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de

álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem:

caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.

Lote (27) - Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo

aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de

validade de no mínimo 12 (doze) meses.

Lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo

aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de

validade de no mínimo 12 (doze) meses.

13/02/2019 13:19:56:935 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 8.999,00

13/02/2019 13:19:15:881 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 9.000,00

13/02/2019 13:19:36:338 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 12.000,00

13/02/2019 13:19:47:103 ASTOR STAUDT ME  R$ 12.995,00

13/02/2019 13:19:11:195 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 13.000,00

13/02/2019 10:09:22:476 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 16.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:33:43:245 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.800,00

13/02/2019 13:32:03:330 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 4.840,00

13/02/2019 13:30:41:092 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 4.937,00

13/02/2019 13:29:56:020 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 8.000,00

13/02/2019 13:21:16:675 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 8.393,00

13/02/2019 13:20:55:617 ASTOR STAUDT ME  R$ 12.445,00

13/02/2019 13:20:04:877 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 12.500,00

12/02/2019 18:52:13:743 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFOR  R$ 16.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:46:51:773 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.300,00

13/02/2019 13:46:09:032 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 9.349,00

13/02/2019 13:44:52:960 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 9.400,00

13/02/2019 13:33:05:695 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 18.499,55

13/02/2019 13:31:04:635 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 22.822,16

13/02/2019 13:26:07:385 ASTOR STAUDT ME  R$ 32.005,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:38:29:195 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.234,00

13/02/2019 13:37:58:476 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 11.649,00

13/02/2019 13:34:25:991 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 12.000,00

13/02/2019 13:34:46:559 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 13.300,00

13/02/2019 13:31:45:232 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 18.650,00

13/02/2019 13:27:41:697 ASTOR STAUDT ME  R$ 31.995,00
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Lote (29) - Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm,

comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados,

material não reciclável, com prendedor de metal.

Lote (30) - Liga elástica �, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com

500 gramas.

Lote (31) - Barbante 4/8 cor cru, composição: 100% algodão. Rolo com no mínimo 200g,

medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias contra defeito e/ou vícios de fabricação.

Lote (32) - Caneta para CD/DVD, pincel marcador permanente para escrever em CD, DVD,

plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente

a água, nas cores vermelho e preto.

Lote (33) - Cola, cor branca, aplicação papel. Características adicionais: atóxica, tipo bastão

de no mínimo 40g. Caixa com 6 unidades.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:47:17:489 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.295,00

13/02/2019 13:42:59:659 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.000,00

13/02/2019 13:28:46:173 ASTOR STAUDT ME  R$ 17.960,00

12/02/2019 18:19:55:224 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 17.962,08

09/02/2019 11:33:51:607 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 19.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:46:24:300 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.000,00

13/02/2019 13:45:43:085 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 6.200,00

13/02/2019 13:48:59:268 ASTOR STAUDT ME  R$ 7.999,99

13/02/2019 13:43:58:387 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 8.000,00

13/02/2019 13:43:30:774 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 9.985,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:43:55:244 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 319,98

11/02/2019 18:20:44:180 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 320,00

09/02/2019 11:36:27:959 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:44:34:355 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 89,68

12/02/2019 11:44:55:290 ASTOR STAUDT ME  R$ 89,70

11/02/2019 18:20:44:180 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 130,00

12/02/2019 18:21:13:887 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 130,78

09/02/2019 11:36:27:959 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 200,00

12/02/2019 19:57:02:576 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (34) - Papel Vergê 180g/m², 210 mm x 297mm, cor CREME, pacote com 50 folhas.

 

    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 13/02/2019, às 12:35:11 horas, no lote (1) - Papel Sulfite, formato A4, branco,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:18:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:18:11 horas, no lote (1) - Papel Sulfite, formato A4, branco,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. No

dia 08/03/2019, às 12:21:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:21:27 horas, no lote (1) - Papel Sulfite, formato A4, branco,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:22:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:22:11 horas, no lote (1) - Papel Sulfite, formato A4, branco,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

12/02/2019 11:44:55:290 ASTOR STAUDT ME  R$ 257,40

11/02/2019 18:20:44:180 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 290,00

12/02/2019 19:57:02:576 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 300,00

12/02/2019 18:21:13:887 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 346,58

09/02/2019 11:36:27:959 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/02/2019 13:49:13:238 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.590,00

13/02/2019 13:48:41:210 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 4.850,00

13/02/2019 13:46:30:510 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 5.200,00

13/02/2019 13:46:57:037 ASTOR STAUDT ME  R$ 7.975,00

13/02/2019 13:45:14:693 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 7.979,88

13/02/2019 13:41:46:119 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.  R$ 9.400,00
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500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado

o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a

Empresa COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com fundamento no princípio

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:04:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:04:44 horas, no lote (1) - Papel Sulfite, formato A4, branco,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição

de recursos contra o ato de Declaração de Vencedor, na forma do subitem 11.2.1 do Edital,

adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa COIMBRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:04:44 horas, no lote (1) - Papel Sulfite, formato A4, branco,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COIMBRA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA com o valor R$ 713.980,00.

 

    No dia 13/02/2019, às 12:09:36 horas, no lote (2) - Papel Reciclado, formato A4,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 12/03/2019, às 11:05:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:05:14 horas, no lote (2) - Papel Reciclado, formato A4,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa HOLANDA

PAPELARIA EIRELI.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:05:14 horas, no lote (2) - Papel Reciclado, formato A4,

gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. - a empresa HOLANDA PAPELARIA

EIRELI com o valor R$ 107.596,53 foi a declarada vencedora na disputa do lote.
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    No dia 13/02/2019, às 12:10:30 horas, no lote (3) - Papel Sulfite ofício 2 (dois), branco,

tamanho. medindo 216x330mm, gramatura 75g/m². Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 12/03/2019, às 11:16:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:16:21 horas, no lote (3) - Papel Sulfite ofício 2 (dois), branco,

tamanho. medindo 216x330mm, gramatura 75g/m². Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao

quanto determinado em edital e ainda, que o valor ofertado está dentro do estimado pela

Administração na fase processual, motivo decido Declarar Vencedora a Licitante HOLANDA

PAPELARIA, em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 13/03/2019, às 12:33:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2019, às 12:33:24 horas, no lote (3) - Papel Sulfite ofício 2 (dois), branco,

tamanho. medindo 216x330mm, gramatura 75g/m². Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de recursos

administrativos contra o ato de declaração de vencedor, visando a conclusão do certame e,

na forma autorizada na legislação e no Edital de Licitação, em especial o disposto no item

11.2.1 do Edital, adjudico o objeto do certame à Empresa Declarada Vencera.

 

    No dia 13/03/2019, às 12:33:24 horas, no lote (3) - Papel Sulfite ofício 2 (dois), branco,

tamanho. medindo 216x330mm, gramatura 75g/m². Embalagem: caixa com 10 resmas de

500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI com o

valor R$ 77.997,63.

 

    No dia 13/02/2019, às 12:37:44 horas, no lote (4) - Papel para Plotter, gramatura: 75g/m²,

dimensões: 914 mm, comprimento: 50 m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 08/03/2019, às 12:25:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:25:34 horas, no lote (4) - Papel para Plotter, gramatura: 75g/m²,

dimensões: 914 mm, comprimento: 50 m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado o

atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com
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fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às

11:17:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:17:40 horas, no lote (4) - Papel para Plotter, gramatura: 75g/m²,

dimensões: 914 mm, comprimento: 50 m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição de recursos

em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital,

adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:17:40 horas, no lote (4) - Papel para Plotter, gramatura: 75g/m²,

dimensões: 914 mm, comprimento: 50 m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l icitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 5.653,48.

 

    No dia 13/02/2019, às 12:11:56 horas, no lote (5) - Caneta Esferográfica, cor tinta azul,

ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo

lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e

sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório

Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:26:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:26:11 horas, no lote (5) - Caneta Esferográfica, cor tinta azul,

ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo

lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e

sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório

Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

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

seguinte: Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de

acordo com os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar

compatível ao de mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do

Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:33:13 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:33:13 horas, no lote (5) - Caneta Esferográfica, cor tinta azul,

ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo

lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e
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sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório

Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

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

Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor

para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:33:13 horas, no lote (5) - Caneta Esferográfica, cor tinta azul,

ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo

lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e

sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório

Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

13.233,48.

 

    No dia 13/02/2019, às 12:36:46 horas, no lote (6) - Caneta Esferográfica, cor tinta preta,

ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo

lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e

sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório

Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:26:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:26:44 horas, no lote (6) - Caneta Esferográfica, cor tinta preta,

ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo

lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e

sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório

Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

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

seguinte: Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de

acordo com os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar

compatível ao de mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do

Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:34:06 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:34:06 horas, no lote (6) - Caneta Esferográfica, cor tinta preta,

ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo
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lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e

sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório

Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

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

Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor

para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:34:06 horas, no lote (6) - Caneta Esferográfica, cor tinta preta,

ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado, com furo

lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e

sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório

Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

9.232,90.

 

    No dia 13/02/2019, às 12:35:35 horas, no lote (7) - Caneta Esferográfica, cor tinta

vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado,

com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média,

macia e sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo

/Relatório Técnico do INMETRO.

Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:27:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:27:13 horas, no lote (7) - Caneta Esferográfica, cor tinta

vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado,

com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média,

macia e sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo

/Relatório Técnico do INMETRO.

Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades. -  a situação do lote foi

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

foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 12/03/2019, às 11:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/03/2019, às 11:34:19 horas, no lote (7) - Caneta Esferográfica, cor tinta

vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado,

com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média,

macia e sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo

/Relatório Técnico do INMETRO.

Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:34:19 horas, no lote (7) - Caneta Esferográfica, cor tinta

vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo  transparente e sextavado,

com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média,

macia e sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo

/Relatório Técnico do INMETRO.

Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 7.666,40.

 

    No dia 13/02/2019, às 12:53:21 horas, no lote (8) - Apontador de lápis, manual, portátil, 1

entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:27:42 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:27:42 horas, no lote (8) - Apontador de lápis, manual, portátil, 1

entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. -  a situação do

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

Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com

os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de

mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de

Referência, decido DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:40:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:40:03 horas, no lote (8) - Apontador de lápis, manual, portátil, 1

entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. -  a situação do

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

ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na
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forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa

REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:40:03 horas, no lote (8) - Apontador de lápis, manual, portátil, 1

entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 1.078,58.

 

    No dia 13/02/2019, às 12:39:28 horas, no lote (9) - Borracha, bicolor  (azul/vermelha),

para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensões aproximadas: comprimento 40 a 60

mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50  unidades. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:29:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:29:06 horas, no lote (9) - Borracha, bicolor  (azul/vermelha),

para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensões aproximadas: comprimento 40 a 60

mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50  unidades. -

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

seguinte: Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de

acordo com os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar

compatível ao de mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do

Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:42:16 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:42:15 horas, no lote (9) - Borracha, bicolor  (azul/vermelha),

para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensões aproximadas: comprimento 40 a 60

mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50  unidades. -

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

Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor

para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:42:15 horas, no lote (9) - Borracha, bicolor  (azul/vermelha),

para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensões aproximadas: comprimento 40 a 60

mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50  unidades. -

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

2.343,15.
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    No dia 13/02/2019, às 12:38:02 horas, no lote (10) - Borracha branca, com capa plástica

protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e

altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:29:46 horas, no lote (10) - Borracha branca, com capa plástica

protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e

altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado

o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com

fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às

11:42:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:42:29 horas, no lote (10) - Borracha branca, com capa plástica

protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e

altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição

de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do

Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:42:29 horas, no lote (10) - Borracha branca, com capa plástica

protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e

altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 3.119,04.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:13:07 horas, no lote (11) - Cola branca em frasco plástico de 90

gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão

aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo

manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc,

contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo

INMETRO. Embalagem: caixa com 12 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:31:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:31:58 horas, no lote (11) - Cola branca em frasco plástico de 90
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gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão

aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo

manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc,

contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo

INMETRO. Embalagem: caixa com 12 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado

o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com

fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às

11:43:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:43:54 horas, no lote (11) - Cola branca em frasco plástico de 90

gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão

aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo

manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc,

contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo

INMETRO. Embalagem: caixa com 12 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição

de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do

Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:43:54 horas, no lote (11) - Cola branca em frasco plástico de 90

gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão

aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo

manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc,

contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo

INMETRO. Embalagem: caixa com 12 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 4.118,40.

 

    No dia 13/02/2019, às 12:54:00 horas, no lote (12) - Lápis preto nº 2, formato redondo,

mina grafite ponta a ponta, com a ponta feita em fábrica. Caixa com 144 unidades. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:39:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:39:28 horas, no lote (12) - Lápis preto nº 2, formato redondo,

mina grafite ponta a ponta, com a ponta feita em fábrica. Caixa com 144 unidades. -  a
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com

os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de

mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de

Referência, decido DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:54:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:54:23 horas, no lote (12) - Lápis preto nº 2, formato redondo,

mina grafite ponta a ponta, com a ponta feita em fábrica. Caixa com 144 unidades. -  a

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

Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor

para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:54:23 horas, no lote (12) - Lápis preto nº 2, formato redondo,

mina grafite ponta a ponta, com a ponta feita em fábrica. Caixa com 144 unidades. -  pelo

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 5.666,85.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:00:28 horas, no lote (13) - Régua de 30 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/02/2019, às 14:59:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 14:59:13 horas, no lote (13) - Régua de 30 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO

E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 08/03/2019, às 12:40:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:40:07 horas, no lote (13) - Régua de 30 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  a

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

Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com
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os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de

mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de

Referência, decido DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:57:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:57:23 horas, no lote (13) - Régua de 30 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  a

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

Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor

para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:57:23 horas, no lote (13) - Régua de 30 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  pelo

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 1.954,26.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:10:29 horas, no lote (14) - Régua de 50 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/02/2019, às 14:59:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 14:59:31 horas, no lote (14) - Régua de 50 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO

E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 08/03/2019, às 12:40:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:40:43 horas, no lote (14) - Régua de 50 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  a

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

Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com
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os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de

mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de

Referência, decido DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:57:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:57:36 horas, no lote (14) - Régua de 50 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  a

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

Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor

para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:57:36 horas, no lote (14) - Régua de 50 cm em poliestireno,

transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros,

sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. -  pelo

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 2.094,03.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:00:09 horas, no lote (15) - Tesoura em aço inox grande, com

dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento,  variação de ± 1,5 cm, sem ponta, cabo

de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:41:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:41:09 horas, no lote (15) - Tesoura em aço inox grande, com

dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento,  variação de ± 1,5 cm, sem ponta, cabo

de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. -  a situação do lote foi alterada

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

constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 12/03/2019, às 11:57:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:57:49 horas, no lote (15) - Tesoura em aço inox grande, com

dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento,  variação de ± 1,5 cm, sem ponta, cabo

de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. -  a situação do lote foi alterada
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para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:57:49 horas, no lote (15) - Tesoura em aço inox grande, com

dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento,  variação de ± 1,5 cm, sem ponta, cabo

de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 6.329,54.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:16:03 horas, no lote (16) - Umedecedor de dedos em gel. Ideal

para manuseio de papéis e papel moeda. Rendimento de até 85 mil  folhas, creme

perfumado que  dificulta a propagação de fungos e bactérias. Não mancha, não é tóxico e

não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de

identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:41:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:41:42 horas, no lote (16) - Umedecedor de dedos em gel. Ideal

para manuseio de papéis e papel moeda. Rendimento de até 85 mil  folhas, creme

perfumado que  dificulta a propagação de fungos e bactérias. Não mancha, não é tóxico e

não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de

identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. -  a situação do lote foi

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

foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 12/03/2019, às 11:58:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:08 horas, no lote (16) - Umedecedor de dedos em gel. Ideal

para manuseio de papéis e papel moeda. Rendimento de até 85 mil  folhas, creme

perfumado que  dificulta a propagação de fungos e bactérias. Não mancha, não é tóxico e

não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de

identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL
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COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:08 horas, no lote (16) - Umedecedor de dedos em gel. Ideal

para manuseio de papéis e papel moeda. Rendimento de até 85 mil  folhas, creme

perfumado que  dificulta a propagação de fungos e bactérias. Não mancha, não é tóxico e

não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de

identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 1.785,77.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:12:21 horas, no lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua,

secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica

com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do

fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:43:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:43:06 horas, no lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua,

secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica

com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do

fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. -  a situação do lote foi

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

foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 11/03/2019, às 15:24:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 15:24:20 horas, no lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua,

secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica

com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do

fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retorno para correção de

falha no valor lançado no sistema, no momento de declarar vencedor. No dia 11/03/2019, às

15:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 15:24:57 horas, no lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua,

secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica

com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do
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fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. -  a situação do lote foi

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

foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 11/03/2019, às 15:27:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 15:27:23 horas, no lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua,

secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica

com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do

fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para corrigir o valor

negociado no sistema. No dia 11/03/2019, às 15:27:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 15:27:54 horas, no lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua,

secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica

com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do

fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. -  a situação do lote foi

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

foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 12/03/2019, às 11:58:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:19 horas, no lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua,

secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica

com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do

fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:19 horas, no lote (17) - Corretivo líquido, a base d'agua,

secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica
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com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do

fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 3.989,70.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:34:51 horas, no lote (18) - Caneta destaca Texto: marcador para

destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada.

Pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa,

amarelo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:43:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:43:46 horas, no lote (18) - Caneta destaca Texto: marcador para

destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada.

Pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa,

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

foi o seguinte: Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias,

de acordo com os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar

compatível ao de mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do

Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 11:58:30 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:30 horas, no lote (18) - Caneta destaca Texto: marcador para

destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada.

Pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa,

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

seguinte: Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de

Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em

favor da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:30 horas, no lote (18) - Caneta destaca Texto: marcador para

destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada.

Pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa,

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

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 4.743,36.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:35:40 horas, no lote (19) - Fita adesiva para embalagem
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transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas:

50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de

papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. Validade mínima de 12

(doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:44:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:44:14 horas, no lote (19) - Fita adesiva para embalagem

transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas:

50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de

papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. Validade mínima de 12

(doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. -  a situação do lote foi alterada

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

constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 12/03/2019, às 11:58:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:44 horas, no lote (19) - Fita adesiva para embalagem

transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas:

50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de

papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. Validade mínima de 12

(doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:44 horas, no lote (19) - Fita adesiva para embalagem

transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas:

50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de

papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. Validade mínima de 12

(doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 14.119,85.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:24:11 horas, no lote (20) - Fita adesiva para embalagem

marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas

de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico
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solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses.

Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:45:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:45:03 horas, no lote (20) - Fita adesiva para embalagem

marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas

de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico

solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses.

Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado o

atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARA a

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com

fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às

11:58:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:56 horas, no lote (20) - Fita adesiva para embalagem

marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas

de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico

solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses.

Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição de recursos

em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital,

adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 11:58:56 horas, no lote (20) - Fita adesiva para embalagem

marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas

de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico

solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses.

Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l icitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 11.110,08.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:11:37 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 25/02/2019, às 15:05:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/02/2019, às 15:05:38 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: LAZARO BEZERRA SOARES ME. No dia

28/02/2019, às 13:58:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 13:58:27 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-

EPP.. No dia 01/03/2019, às 10:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/03/2019, às 10:33:53 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO

EIRELI - ME. No dia 01/03/2019, às 12:54:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/03/2019, às 12:54:37 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ASTOR STAUDT ME. No dia 01/03/2019, às

15:45:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/03/2019, às 15:45:27 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:47:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:47:21 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em
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plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

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

constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa ASTOR STAUDT ME, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:01:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:01:06 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa ASTOR

STAUDT ME.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:01:06 horas, no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ASTOR STAUDT ME com o valor R$

7.479,45.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:34:34 horas, no lote (22) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:48:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:48:00 horas, no lote (22) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

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

constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme
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com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 12/03/2019, às 12:01:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:01:51 horas, no lote (22) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:01:51 horas, no lote (22) - Almofada para carimbo, corpo em

plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte

interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura,

aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 3.395,69.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:35:52 horas, no lote (23) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/02/2019, às 15:00:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 15:00:21 horas, no lote (23) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA -

EPP. No dia 08/03/2019, às 12:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:48:29 horas, no lote (23) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. -  a situação do lote foi

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

foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme
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com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No

dia 12/03/2019, às 12:02:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:02:49 horas, no lote (23) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:02:49 horas, no lote (23) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 1.984,45.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:23:26 horas, no lote (24) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze)  meses, a contar da data da entrega do material. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 25/02/2019, às 15:00:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 15:00:33 horas, no lote (24) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze)  meses, a contar da data da entrega do material. -  a situação do lote

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP. No dia 11/03/2019, às 10:39:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:39:04 horas, no lote (24) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze)  meses, a contar da data da entrega do material. -  a situação do lote

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

que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARA a Empresa ASTOR STAUDT ME, com fundamento no princípio da vinculação ao
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instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:06:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:06:24 horas, no lote (24) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze)  meses, a contar da data da entrega do material. -  a situação do lote

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

de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa ASTOR

STAUDT ME.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:06:24 horas, no lote (24) - Tinta para reabastecer almofada para

carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade

mínima de 12 (doze)  meses, a contar da data da entrega do material. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ASTOR STAUDT ME

com o valor R$ 2.882,42.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:21:26 horas, no lote (25) - Pincel atômico, confeccionado em

plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com

espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades.

Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:53:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:53:24 horas, no lote (25) - Pincel atômico, confeccionado em

plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com

espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades.

Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado

o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARAR

VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:03:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:03:58 horas, no lote (25) - Pincel atômico, confeccionado em

plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com

espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades.

Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada para:
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adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição

de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do

Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:03:58 horas, no lote (25) - Pincel atômico, confeccionado em

plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com

espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades.

Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 8.446,69.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:52:10 horas, no lote (26) - Pincel atômico, confeccionado em

plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura

de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de

validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 08/03/2019, às 12:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:53:54 horas, no lote (26) - Pincel atômico, confeccionado em

plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura

de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de

validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado o

atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARAR

VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:06:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:06:50 horas, no lote (26) - Pincel atômico, confeccionado em

plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura

de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de

validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição de recursos

em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital,

adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO.
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    No dia 12/03/2019, às 12:06:50 horas, no lote (26) - Pincel atômico, confeccionado em

plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura

de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de

validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l icitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 4.799,84.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:59:47 horas, no lote (27) - Tinta para pincel atômico, cor preta,

embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12

(doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:54:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:54:25 horas, no lote (27) - Tinta para pincel atômico, cor preta,

embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12

(doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi

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

foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARAR VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:07:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:07:00 horas, no lote (27) - Tinta para pincel atômico, cor preta,

embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12

(doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:07:00 horas, no lote (27) - Tinta para pincel atômico, cor preta,

embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12

(doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 9.297,02.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:40:00 horas, no lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor
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vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no

mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:55:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:55:04 horas, no lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor

vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no

mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação

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

Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com

os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de

mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de

Referência, decido DECLARAR VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:07:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:07:34 horas, no lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor

vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no

mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação

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

ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na

forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa

REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO. No dia

12/03/2019, às 12:09:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:09:18 horas, no lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor

vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no

mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação

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

ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na

forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa

REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO. No dia

12/03/2019, às 12:12:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:12:45 horas, no lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor

vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no

mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação

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

fornecedor já havia sido declarado vencedor em 08.03.2019, contudo, na tentativa de
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adjudicar o objeto e, em vista de inconsistência do sistema, a situação foi alterada para

arrematada. Visando dar continuidade aos autos e, pelos mesmos motivos anteriores, reitero

a declaração de vencedor do certame. No dia 13/03/2019, às 12:39:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2019, às 12:39:41 horas, no lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor

vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no

mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  a situação

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

ausência de recursos administrativos contra o ato de declaração de vencedor, visando a

conclusão do certame e, na forma autorizada na legislação e no Edital de Licitação, em

especial o disposto no item  11.2.1 do Edital, adjudico o objeto do certame à Empresa

Declarada Vencera.

 

    No dia 13/03/2019, às 12:39:41 horas, no lote (28) - Tinta para pincel atômico, cor

vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no

mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -  pelo

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 11.230,83.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:48:48 horas, no lote (29) - Prancheta em acrílico transparente.

Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com

3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/02/2019, às 17:02:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2019, às 17:02:31 horas, no lote (29) - Prancheta em acrílico transparente.

Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com

3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. -  a situação

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP. No dia 08/03/2019, às 12:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:55:42 horas, no lote (29) - Prancheta em acrílico transparente.

Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com

3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. -  a situação

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

Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com

os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de

mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de
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Referência, decido DECLARAR VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 13/03/2019, às 12:40:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2019, às 12:40:58 horas, no lote (29) - Prancheta em acrílico transparente.

Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com

3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. -  a situação

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

ausência de recursos administrativos contra o ato de declaração de vencedor, visando a

conclusão do certame e, na forma autorizada na legislação e no Edital de Licitação, em

especial o disposto no item  11.2.1 do Edital, adjudico o objeto do certame à Empresa

Declarada Vencera.

 

    No dia 13/03/2019, às 12:40:58 horas, no lote (29) - Prancheta em acrílico transparente.

Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com

3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. -  pelo critério

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 12.999,73.

 

    No dia 13/02/2019, às 14:07:17 horas, no lote (30) - Liga elástica �, composição borracha

resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:56:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:56:05 horas, no lote (30) - Liga elástica �, composição borracha

resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. -  a situação do lote foi alterada

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

constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos

constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme

com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido

DECLARAR VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:21:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:21:19 horas, no lote (30) - Liga elástica �, composição borracha

resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do

subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL
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COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:21:19 horas, no lote (30) - Liga elástica �, composição borracha

resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 5.997,78.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:48:14 horas, no lote (31) - Barbante 4/8 cor cru, composição:

100% algodão. Rolo com no mínimo 200g, medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias

contra defeito e/ou vícios de fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 25/02/2019, às 15:07:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 15:07:10 horas, no lote (31) - Barbante 4/8 cor cru, composição:

100% algodão. Rolo com no mínimo 200g, medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias

contra defeito e/ou vícios de fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: LAZARO BEZERRA SOARES ME. No dia 08/03/2019, às

12:58:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:58:15 horas, no lote (31) - Barbante 4/8 cor cru, composição:

100% algodão. Rolo com no mínimo 200g, medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias

contra defeito e/ou vícios de fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado o

atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARAR

VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:30:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:30:08 horas, no lote (31) - Barbante 4/8 cor cru, composição:

100% algodão. Rolo com no mínimo 200g, medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias

contra defeito e/ou vícios de fabricação. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição de recursos em

face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico

o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:30:08 horas, no lote (31) - Barbante 4/8 cor cru, composição:
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100% algodão. Rolo com no mínimo 200g, medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias

contra defeito e/ou vícios de fabricação. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l icitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 319,80.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:47:56 horas, no lote (32) - Caneta para CD/DVD, pincel

marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta

poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água, nas cores vermelho e preto. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/02/2019, às 15:07:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 15:07:24 horas, no lote (32) - Caneta para CD/DVD, pincel

marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta

poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água, nas cores vermelho e preto. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: LAZARO

BEZERRA SOARES ME. No dia 25/02/2019, às 15:30:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 15:30:27 horas, no lote (32) - Caneta para CD/DVD, pincel

marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta

poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água, nas cores vermelho e preto. -  a

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ASTOR STAUDT

ME. No dia 08/03/2019, às 12:58:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:58:29 horas, no lote (32) - Caneta para CD/DVD, pincel

marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta

poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água, nas cores vermelho e preto. -  a

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

Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com

os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de

mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de

Referência, decido DECLARAR VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL

COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio

da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:30:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:30:22 horas, no lote (32) - Caneta para CD/DVD, pincel

marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta
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poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água, nas cores vermelho e preto. -  a

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

Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor

para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da

Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:30:22 horas, no lote (32) - Caneta para CD/DVD, pincel

marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta

poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água, nas cores vermelho e preto. -

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

130,00.

 

    No dia 13/02/2019, às 14:03:04 horas, no lote (33) - Cola, cor branca, aplicação papel.

Características adicionais: atóxica, tipo bastão de no mínimo 40g. Caixa com 6 unidades. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/02/2019, às 15:33:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 15:33:10 horas, no lote (33) - Cola, cor branca, aplicação papel.

Características adicionais: atóxica, tipo bastão de no mínimo 40g. Caixa com 6 unidades. -

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ASTOR STAUDT

ME. No dia 08/03/2019, às 12:58:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:58:55 horas, no lote (33) - Cola, cor branca, aplicação papel.

Características adicionais: atóxica, tipo bastão de no mínimo 40g. Caixa com 6 unidades. -

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

seguinte: Considerando que foi constatado o atendimento às exigências habilitatórias, de

acordo com os documentos constantes dos autos, em razão do valor ofertado estar

compatível ao de mercado, conforme com estimativa constante dos autos, na forma do

Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARAR VENCEDORA DO LOTE a Empresa

REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento

no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:30:36

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:30:36 horas, no lote (33) - Cola, cor branca, aplicação papel.

Características adicionais: atóxica, tipo bastão de no mínimo 40g. Caixa com 6 unidades. -

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

Considerando a ausência de interposição de recursos em face da Declaração de Vencedor

para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da
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Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:30:36 horas, no lote (33) - Cola, cor branca, aplicação papel.

Características adicionais: atóxica, tipo bastão de no mínimo 40g. Caixa com 6 unidades. -

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

289,90.

 

    No dia 13/02/2019, às 13:52:18 horas, no lote (34) - Papel Vergê 180g/m², 210 mm x

297mm, cor CREME, pacote com 50 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/03/2019, às 12:59:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2019, às 12:59:29 horas, no lote (34) - Papel Vergê 180g/m², 210 mm x

297mm, cor CREME, pacote com 50 folhas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que foi constatado o

atendimento às exigências habilitatórias, de acordo com os documentos constantes dos

autos, em razão do valor ofertado estar compatível ao de mercado, conforme com estimativa

constante dos autos, na forma do Anexo I do Termo de Referência, decido DECLARAR

VENCEDORA DO LOTE a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES COMERCIO, com fundamento no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 12/03/2019, às 12:30:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 12:30:58 horas, no lote (34) - Papel Vergê 180g/m², 210 mm x

297mm, cor CREME, pacote com 50 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de interposição

de recursos em face da Declaração de Vencedor para o Lote, na forma do subitem 11.2.1 do

Edital, adjudico o objeto deste Lote em favor da Empresa REGIONAL COMERCIO

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIO.

 

    No dia 12/03/2019, às 12:30:58 horas, no lote (34) - Papel Vergê 180g/m², 210 mm x

297mm, cor CREME, pacote com 50 folhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l icitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 4.588,74.

 

    No dia 13/02/2019, às 17:02:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote

(29) - Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento

325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não

reciclável, com prendedor de metal. O motivo da desclassificação foi: Conforme
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manifestação do Licitante, que aduz ter informado o valor equivocado na fase de lances,

bem como, considerando que é facilmente detectível a falha no valor ofertado, uma vez que

se trata de aquisição de 1.627 pranchetas, em acrílico, conforme descrito no Edital, visando

dar continuidade ao certame, decido desclassificar a proposta da Licitante desde logo para

dar maior celeridade do certame.

 

    No dia 25/02/2019, às 14:59:13 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote

(13) - Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível

sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de

proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. O motivo da desclassificação foi: Após análise

dos Documentos de Habilitação da Empresa Licitante ROAD COMERCIO E SERVIÇOS

LTDA � EPP, constata-se que não houve envio dos documentos para atendimento das

Exigências contidas no subitem 7.1. �Declaração de Elaboração Independente de Proposta

(Anexo III deste Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente

assinada pelo seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO�

; 10.1.4.3 (Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE, conforme Modelo do Anexo VI do Edital;) e ainda, o item 10.3. (letra �a�: Prova de

Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o

objeto contratual � ALVARÁ OU FAC). Ante ao exposto, com fundamento no item 10.6.1,

decido inabilitar à Empresa, em atenção aos Princípios da Vinculação ao Instrumento

Convocatório.

 

    No dia 25/02/2019, às 14:59:30 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote

(14) - Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível

sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de

proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. O motivo da desclassificação foi: Após análise

dos Documentos de Habilitação da Empresa Licitante ROAD COMERCIO E SERVIÇOS

LTDA � EPP, constata-se que não houve envio dos documentos para atendimento das

Exigências contidas no subitem 7.1. �Declaração de Elaboração Independente de Proposta

(Anexo III deste Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente

assinada pelo seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO�

; 10.1.4.3 (Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE, conforme Modelo do Anexo VI do Edital;) e ainda, o item 10.3. (letra �a�: Prova de

Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o

objeto contratual � ALVARÁ OU FAC). Ante ao exposto, com fundamento no item 10.6.1,

decido inabilitar à Empresa, em atenção aos Princípios da Vinculação ao Instrumento
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Convocatório.

 

    No dia 25/02/2019, às 15:00:21 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote

(23) - Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem:

frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data

da entrega do material. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos Documentos de

Habilitação da Empresa Licitante ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA � EPP, constata-se

que não houve envio dos documentos para atendimento das Exigências contidas no subitem

7.1. �Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III deste Edital),

confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu

representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO�; 10.1.4.3

(Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,

conforme Modelo do Anexo VI do Edital;) e ainda, o item 10.3. (letra �a�: Prova de Inscrição no

Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual � ALVARÁ

OU FAC). Ante ao exposto, com fundamento no item 10.6.1, decido inabilitar à Empresa, em

atenção aos Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 25/02/2019, às 15:00:32 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote

(24) - Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem:

frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze)  meses, a contar da data

da entrega do material. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos Documentos de

Habilitação da Empresa Licitante ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA � EPP, constata-se

que não houve envio dos documentos para atendimento das Exigências contidas no subitem

7.1. �Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III deste Edital),

confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu

representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO�; 10.1.4.3

(Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,

conforme Modelo do Anexo VI do Edital;) e ainda, o item 10.3. (letra �a�: Prova de Inscrição no

Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual � ALVARÁ

OU FAC). Ante ao exposto, com fundamento no item 10.6.1, decido inabilitar à Empresa, em

atenção aos Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 25/02/2019, às 15:05:37 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (21) -

Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa

duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento
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x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. O motivo da

desclassificação foi: Após análise dos Documentos de Habilitação da Empresa Licitante

LAZARO BEZERRA SOARES ME, constata-se que não houve envio dos documentos para

atendimento das Exigências contidas no subitem 7.1. �Declaração de Elaboração

Independente de Proposta, confeccionado em papel t imbrado da empresa e

obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE

DESCLASSIFICAÇÃO� e ainda, que seu Alvará encontra-se vencido e, a despeito de ser

uma Empresa que se declarou Microempresa, no caso há que se abrir prazo para

saneamento da questão, uma vez que foi descumprido o item 7.1 do Edital. Ante ao exposto,

com fundamento no item 7.1, decido inabilitar à Empresa, em atenção ao Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 25/02/2019, às 15:07:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (31) -

Barbante 4/8 cor cru, composição: 100% algodão. Rolo com no mínimo 200g, medindo

180m. Garantia de 90(noventa) dias contra defeito e/ou vícios de fabricação. O motivo da

desclassificação foi: Após análise dos Documentos de Habilitação da Empresa Licitante

LAZARO BEZERRA SOARES ME, constata-se que não houve envio dos documentos para

atendimento das Exigências contidas no subitem 7.1. �Declaração de Elaboração

Independente de Proposta, confeccionado em papel t imbrado da empresa e

obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE

DESCLASSIFICAÇÃO� e ainda, que seu Alvará encontra-se vencido e, a despeito de ser

uma Empresa que se declarou Microempresa, no caso há que se abrir prazo para

saneamento da questão, uma vez que foi descumprido o item 7.1 do Edital. Ante ao exposto,

com fundamento no item 7.1, decido inabilitar à Empresa, em atenção ao Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 25/02/2019, às 15:07:24 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (32) -

Caneta para CD/DVD, pincel marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos,

vinil, acrílico e vidro, com ponta poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água,

nas cores vermelho e preto. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos Documentos

de Habilitação da Empresa Licitante LAZARO BEZERRA SOARES ME, constata-se que não

houve envio dos documentos para atendimento das Exigências contidas no subitem 7.1. �

Declaração de Elaboração Independente de Proposta, confeccionado em papel timbrado da

empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário. SOB

PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO� e ainda, que seu Alvará encontra-se vencido e, a despeito

de ser uma Empresa que se declarou Microempresa, no caso há que se abrir prazo para

saneamento da questão, uma vez que foi descumprido o item 7.1 do Edital. Ante ao exposto,

com fundamento no item 7.1, decido inabilitar à Empresa, em atenção ao Princípio da
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Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 25/02/2019, às 15:30:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ASTOR STAUDT ME, no lote (32) - Caneta para

CD/DVD, pincel marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e

vidro, com ponta poliéster de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água, nas cores

vermelho e preto. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos Documentos de

Habilitação da Empresa Licitante ASTOR STAUDT - ME, constata-se que não houve envio

dos documentos para atendimento das Exigências contidas no subitem 7.1. �Declaração de

Elaboração Independente de Proposta, confeccionado em papel timbrado da empresa e

obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE

DESCLASSIFICAÇÃO�. Ante ao exposto, com fundamento no item 7.1, decido inabilitar à

Empresa, em atenção ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 25/02/2019, às 15:33:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ASTOR STAUDT ME, no lote (33) - Cola, cor branca,

aplicação papel. Características adicionais: atóxica, tipo bastão de no mínimo 40g. Caixa

com 6 unidades. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos Documentos de

Habilitação da Empresa Licitante ASTOR STAUDT - ME, constata-se que não houve envio

dos documentos para atendimento das Exigências contidas no subitem 7.1. �Declaração de

Elaboração Independente de Proposta, confeccionado em papel timbrado da empresa e

obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE

DESCLASSIFICAÇÃO�. Ante ao exposto, com fundamento no item 7.1, decido inabilitar à

Empresa, em atenção ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 28/02/2019, às 13:58:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP., no

lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em

tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm

de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze)

meses. O motivo da desclassificação foi: Regularmente convocado, o fornecedor deixou de

encaminhar documentos de habilitação e proposta no prazo consignado. Considerando o

disposto no subitem 8.3.3 do Edital, decido desclassificar a Licitante MENNO-GRAFICA E

INFORMATICA LTDA-EPP, visando dar continuidade aos autos.

 

    No dia 01/03/2019, às 10:33:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME,

no lote (21) - Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em

tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm

de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze)
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meses. O motivo da desclassificação foi: Em que pese ter sido regularmente convocada ao

envio de Proposta para o lote, a Licitante não o fez. O Edital de Licitação, em seu subitem

8.3.3, dispõe que: �Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar

qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo estabelecido no

subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente DESCLASSIFICADA�. Desta forma,

decido desclassificar a Proposta da LICITANTE IMPOL, em atenção ao Princípio da

Vinculação ao instrumento convocatório e para dar continuidade ao certame até sua regular

conclusão.

 

    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.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.239.682/0001-31 ARENA PORTO SPORTS E EVENTOS LTDA - EPP

91.824.383/0001-78 ASTOR STAUDT ME

18.244.356/0001-36 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP

06.151.921/0001-31 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.461.277/0001-75 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME

07.734.851/0001-07 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.

63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

15.335.703/0001-48 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME

06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES ME

34.758.599/0001-49 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

47.699.350/0001-51 MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP.

08.228.010/0001-90 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

31.345.856/0001-22 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFOR

24.525.493/0001-41 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI

04.598.413/0003-32 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

13/03/2019 Página 59 de 60



22.910.732/0001-51 ZANCO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
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