
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00330/2017)

 

     às 10:02:21 horas do dia 10/07/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

02.00330/2017 - 2018/042/2018 que tem por objeto REPUBLICAÇÃO - REGISTRO DE

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS

DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA HP), a contar da data da publicação original

da Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, visando atender as

necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do

Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 1010, 1022, 1022n,

3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de garantia e validade de mínimo de

18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio de 2.000 páginas-

padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:32:55:632 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 232.288,00

05/07/2018 17:15:25:480 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 300.000,00

06/07/2018 16:46:55:019 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 328.321,00

07/07/2018 08:35:22:904 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 320.000,00

06/07/2018 12:31:15:672 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 330.000,00

06/07/2018 10:36:15:531 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 309.400,00
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Lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet m1120, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio

de 1.800 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade.

04/07/2018 09:54:06:694 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 328.321,00

28/06/2018 09:52:06:434 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 95.200,00

06/07/2018 13:18:25:992 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 328.321,00

08/07/2018 21:33:37:191 R F SANTOS ME  R$ 325.000,00

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 223.244,00

27/06/2018 12:16:43:097 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 95.200,00

09/07/2018 09:40:07:071 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 328.321,00

05/07/2018 16:30:30:491 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 328.321,00

06/07/2018 12:30:48:095 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 285.000,00

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 328.321,00

08/07/2018 22:49:17:728 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 59.990,00

05/07/2018 10:03:35:563 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 142.800,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 328.321,00

09/07/2018 09:35:55:514 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 319.986,00

09/07/2018 09:34:27:007 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 142.800,00

09/07/2018 08:47:40:869 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000.000,00

09/07/2018 10:29:10:557 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 214.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:32:55:632 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 15.584,00

06/07/2018 16:46:55:019 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 22.072,00

07/07/2018 08:35:22:904 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 22.000,00

06/07/2018 12:31:15:672 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 24.000,00

06/07/2018 10:36:15:531 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 20.800,00

04/07/2018 09:54:06:694 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 22.072,00

28/06/2018 09:52:06:434 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 6.500,00

06/07/2018 13:18:25:992 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.072,00

08/07/2018 21:33:37:191 R F SANTOS ME  R$ 21.000,00
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Lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm 1312, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB540A] - Toner Preto - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 15.008,00

27/06/2018 12:16:43:097 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 6.400,00

09/07/2018 09:40:07:071 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 22.072,00

05/07/2018 16:30:30:491 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 22.072,00

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 22.072,00

08/07/2018 22:49:17:728 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 4.990,00

05/07/2018 10:03:35:563 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 3.600,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 22.072,00

09/07/2018 09:35:55:514 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.456,00

09/07/2018 09:34:27:007 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 12.800,00

09/07/2018 08:47:40:869 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 100.000,00

09/07/2018 10:29:10:557 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 14.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:32:55:632 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 17.024,00

06/07/2018 16:46:55:019 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 19.453,00

07/07/2018 08:35:22:904 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 19.000,00

06/07/2018 12:31:15:672 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 21.000,00

06/07/2018 10:36:15:531 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 18.200,00

04/07/2018 09:54:06:694 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 19.543,00

28/06/2018 09:52:06:434 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 7.000,00

06/07/2018 13:18:25:992 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 19.453,00

08/07/2018 21:33:37:191 R F SANTOS ME  R$ 19.000,00

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 12.824,00

27/06/2018 12:16:43:097 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 5.600,00

09/07/2018 09:40:07:071 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 19.453,00

05/07/2018 16:30:30:491 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.453,00

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 19.453,00

08/07/2018 22:49:17:728 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 3.990,00
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Lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm 1312, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB541A] - Ciano � conforme normas

:ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

06/07/2018 10:09:33:183 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 19.320,00

05/07/2018 10:03:35:563 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 8.400,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 19.453,00

09/07/2018 09:35:55:514 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 17.321,00

09/07/2018 09:34:27:007 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 11.200,00

09/07/2018 08:47:40:869 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 100.000,00

09/07/2018 10:29:10:557 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 12.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:32:55:632 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 17.024,00

06/07/2018 16:46:55:019 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 18.683,00

07/07/2018 08:35:22:904 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 18.000,00

06/07/2018 12:31:15:672 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 20.000,00

06/07/2018 10:36:15:531 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 18.200,00

04/07/2018 09:54:06:694 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 18.683,00

28/06/2018 09:52:06:434 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 7.000,00

06/07/2018 13:18:25:992 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 18.683,00

08/07/2018 21:33:37:191 R F SANTOS ME  R$ 18.000,00

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 12.824,00

27/06/2018 12:16:43:097 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 5.600,00

09/07/2018 09:40:07:071 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 18.683,00

05/07/2018 16:30:30:491 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.683,00

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 18.683,00

08/07/2018 22:49:17:728 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 5.990,00

06/07/2018 10:09:33:183 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 18.480,00

05/07/2018 10:03:35:563 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 8.400,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 18.683,00

09/07/2018 09:35:55:514 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.980,00
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Lote (5) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm 1312, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB542A] - Amarelo - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

09/07/2018 09:34:27:007 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 11.200,00

09/07/2018 08:47:40:869 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 100.000,00

09/07/2018 10:29:10:557 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 12.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:32:55:632 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 13.376,00

06/07/2018 16:46:55:019 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 14.679,50

07/07/2018 08:35:22:904 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 14.000,00

06/07/2018 12:31:15:672 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 16.000,00

06/07/2018 10:36:15:531 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 14.300,00

04/07/2018 09:54:06:694 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 14.679,50

28/06/2018 09:52:06:434 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 5.500,00

06/07/2018 13:18:25:992 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.679,50

08/07/2018 21:33:37:191 R F SANTOS ME  R$ 14.000,00

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 10.076,00

27/06/2018 12:16:43:097 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 4.400,00

09/07/2018 09:40:07:071 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 14.679,50

05/07/2018 16:30:30:491 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.679,50

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 18.683,00

08/07/2018 22:49:17:728 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 4.990,00

06/07/2018 10:09:33:183 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 14.520,00

05/07/2018 10:03:35:563 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 6.600,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 14.679,50

09/07/2018 09:35:55:514 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.234,00

09/07/2018 09:34:27:007 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 11.200,00

09/07/2018 08:47:40:869 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 100.000,00

09/07/2018 10:29:10:557 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 9.900,00
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Lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm 1312, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB543A] - Magenta - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p4014n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:36:54:075 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 13.376,00

06/07/2018 16:49:32:017 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 14.679,50

07/07/2018 08:42:15:755 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 14.000,00

06/07/2018 12:33:23:771 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 16.000,00

06/07/2018 10:46:34:258 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 14.300,00

04/07/2018 09:57:31:305 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 14.679,50

28/06/2018 09:56:03:543 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 5.500,00

06/07/2018 13:37:01:938 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 14.679,50

08/07/2018 21:37:59:877 R F SANTOS ME  R$ 14.000,00

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 10.076,00

27/06/2018 12:20:18:653 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 4.400,00

09/07/2018 09:41:27:212 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 14.679,50

05/07/2018 16:17:12:720 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.679,50

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 14.679,50

08/07/2018 23:13:40:425 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 5.590,00

06/07/2018 10:13:16:062 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 14.520,00

05/07/2018 10:02:18:625 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 6.600,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 14.679,50

09/07/2018 09:18:57:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 13.543,00

09/07/2018 09:38:16:023 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 11.200,00

09/07/2018 08:49:11:260 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:36:23:907 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 9.900,00
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de 10.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 2420, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio

de 12.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:36:54:075 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 142.240,00

05/07/2018 17:19:49:295 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 180.000,00

06/07/2018 16:49:32:017 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 157.612,00

07/07/2018 08:42:15:755 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 150.000,00

06/07/2018 12:33:23:771 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 160.000,00

06/07/2018 10:46:34:258 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 155.999,00

04/07/2018 09:57:31:305 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 157.612,00

28/06/2018 09:56:03:543 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 38.200,00

08/07/2018 21:37:59:877 R F SANTOS ME  R$ 155.000,00

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 116.368,00

09/07/2018 09:41:27:212 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 157.612,00

05/07/2018 16:17:12:720 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 157.612,00

06/07/2018 12:30:05:193 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 140.000,00

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 157.612,00

08/07/2018 23:13:40:425 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 29.990,00

05/07/2018 10:02:18:625 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 67.200,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 157.612,00

09/07/2018 09:18:57:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 151.432,00

09/07/2018 09:38:16:023 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 89.600,00

09/07/2018 08:49:11:260 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 300.000,00

09/07/2018 10:36:23:907 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 112.000,00
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Lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet P1005, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB435A] - Toner Preto ,rendimento médio

de 1.500 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:36:54:075 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 70.560,00

05/07/2018 17:19:49:295 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 100.000,00

06/07/2018 16:49:32:017 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 76.188,00

07/07/2018 08:42:15:755 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 76.000,00

06/07/2018 10:46:34:258 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 75.999,00

06/07/2018 13:37:01:938 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 76.188,00

08/07/2018 21:37:59:877 R F SANTOS ME  R$ 75.000,00

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 76.176,00

05/07/2018 16:17:12:720 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 76.188,00

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 76.188,00

08/07/2018 23:13:40:425 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 15.900,00

05/07/2018 10:02:18:625 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 28.800,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 76.188,00

09/07/2018 09:18:57:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 74.234,00

09/07/2018 09:38:16:023 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 20.000,00

09/07/2018 08:49:11:260 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:36:23:907 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 48.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:36:54:075 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 15.296,00

05/07/2018 17:19:49:295 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 30.000,00

06/07/2018 16:49:32:017 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 22.032,00

07/07/2018 08:42:15:755 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 22.000,00

06/07/2018 12:33:23:771 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 24.000,00

06/07/2018 10:46:34:258 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 21.999,00

04/07/2018 09:57:31:305 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 22.032,00
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Lo te  (10 )  -  Ca r tucho  de  tone r  pa ra  impresso ra  HP  Lase rJe t  P2055 ,

P2035,P2035N,P2055D,P2055DN e P2055X com selo de garantia e validade de mínimo de

18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [CE505X] - Toner Preto - rendimento médio de 6.500

páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

28/06/2018 09:56:03:543 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 8.000,00

06/07/2018 13:37:01:938 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.032,00

08/07/2018 21:37:59:877 R F SANTOS ME  R$ 21.000,00

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 13.056,00

27/06/2018 12:20:18:653 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 6.400,00

09/07/2018 09:41:27:212 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 22.032,00

05/07/2018 16:17:12:720 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 22.032,00

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 22.032,00

08/07/2018 23:13:40:425 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 8.890,00

06/07/2018 10:13:16:062 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 21.760,00

05/07/2018 10:02:18:625 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 19.200,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 22.032,00

09/07/2018 09:18:57:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.765,00

09/07/2018 09:38:16:023 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 12.000,00

09/07/2018 08:49:11:260 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:36:23:907 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 14.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:36:54:075 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 185.594,00

05/07/2018 17:19:49:295 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 220.000,00

06/07/2018 16:49:32:017 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 226.277,00

07/07/2018 08:42:15:755 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 220.000,00

06/07/2018 12:33:23:771 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 230.000,00

06/07/2018 10:46:34:258 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 225.999,00

04/07/2018 09:57:31:305 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 226.277,00

28/06/2018 09:56:03:543 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 35.500,00

06/07/2018 13:37:01:938 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 226.277,00

08/07/2018 21:37:59:877 R F SANTOS ME  R$ 225.000,00
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Lote (11) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp

m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de 1.600 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade.

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 147.964,00

27/06/2018 12:20:18:653 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 28.400,00

09/07/2018 09:41:27:212 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 226.277,00

05/07/2018 16:17:12:720 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 226.277,00

06/07/2018 12:30:05:193 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 156.200,00

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 226.277,00

08/07/2018 23:13:40:425 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 42.590,00

05/07/2018 10:02:18:625 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 85.200,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 226.277,00

09/07/2018 09:18:57:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 216.876,00

09/07/2018 09:38:16:023 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 71.000,00

09/07/2018 08:49:11:260 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 500.000,00

09/07/2018 10:36:23:907 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 142.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 221.816,00

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 340.063,50

07/07/2018 08:46:23:547 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 340.000,00

06/07/2018 12:38:41:320 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 342.000,00

06/07/2018 11:02:54:220 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 338.999,00

04/07/2018 10:01:00:927 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 340.063,50

28/06/2018 09:58:51:226 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 93.200,00

06/07/2018 13:25:58:171 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 340.063,50

08/07/2018 21:02:09:405 R F SANTOS ME  R$ 338.000,00

05/07/2018 09:38:47:011 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 202.710,00

27/06/2018 12:22:41:468 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 93.200,00

09/07/2018 09:44:32:791 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 340.063,50

05/07/2018 16:20:52:865 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 340.063,50
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Lote (12) - Cartucho de toner para impressora HP P2015, com selo de garantia e validade

de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [Q7553A] � Toner Preto, rendimento médio de 3.000 páginas-

padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

06/07/2018 12:53:17:840 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 233.000,00

09/07/2018 09:17:45:072 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 340.063,50

08/07/2018 23:19:08:157 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 121.990,00

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 340.063,50

09/07/2018 09:32:27:894 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 89.765,00

09/07/2018 09:40:58:511 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 186.400,00

09/07/2018 08:46:51:049 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000.000,00

09/07/2018 10:48:10:552 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 233.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 64.368,00

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 89.073,00

07/07/2018 08:46:23:547 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 89.000,00

06/07/2018 12:38:41:320 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 91.000,00

06/07/2018 11:02:54:220 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 88.999,00

04/07/2018 10:01:00:927 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 89.073,00

28/06/2018 09:58:51:226 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 27.000,00

06/07/2018 13:25:58:171 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 89.073,00

08/07/2018 21:02:09:405 R F SANTOS ME  R$ 87.000,00

27/06/2018 12:22:41:468 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 21.600,00

05/07/2018 16:20:52:865 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 89.073,00

06/07/2018 12:53:17:840 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 75.600,00

09/07/2018 09:17:45:072 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 89.073,00

08/07/2018 23:19:08:157 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 28.950,00

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 89.073,00

09/07/2018 09:32:27:894 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 84.567,00

09/07/2018 09:40:58:511 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 43.200,00
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Lote (13) - Cartucho de toner para impressora HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP

/M425DN, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência CF280A PRO400

M425DN, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Lote (14) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

09/07/2018 08:46:51:049 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000.000,00

09/07/2018 10:48:10:552 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 64.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 786.048,00

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 912.873,00

07/07/2018 08:46:23:547 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 900.000,00

06/07/2018 12:38:41:320 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 914.000,00

06/07/2018 11:02:54:220 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 899.999,00

04/07/2018 10:01:00:927 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 912.873,00

28/06/2018 09:58:51:226 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 267.000,00

06/07/2018 13:25:58:171 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 912.873,00

08/07/2018 21:02:09:405 R F SANTOS ME  R$ 900.000,00

05/07/2018 09:38:47:011 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 704.880,00

27/06/2018 12:22:41:468 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 213.600,00

09/07/2018 09:44:32:791 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 912.873,00

05/07/2018 16:20:52:865 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 912.873,00

06/07/2018 12:53:17:840 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 801.000,00

09/07/2018 09:17:45:072 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 912.873,00

08/07/2018 23:19:08:157 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 320.990,00

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 912.873,00

09/07/2018 09:32:27:894 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 863.459,00

09/07/2018 09:40:58:511 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 320.000,00

09/07/2018 08:46:51:049 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000.000,00

09/07/2018 10:48:10:552 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 640.800,00

25/10/2018 Página 12 de 136



compatível com o toner da marca HP, referência 932XL (preto), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (15) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933 XL (yellow), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 20.792,00

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 25.852,00

06/07/2018 12:38:41:320 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 27.000,00

06/07/2018 11:02:54:220 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 24.999,00

08/07/2018 21:02:09:405 R F SANTOS ME  R$ 25.000,00

05/07/2018 09:38:47:011 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 16.468,00

09/07/2018 09:44:32:791 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 25.852,00

05/07/2018 16:20:52:865 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.852,00

09/07/2018 09:17:45:072 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 25.852,00

08/07/2018 23:19:08:157 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 35.990,00

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 25.852,00

09/07/2018 09:32:27:894 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.876,00

09/07/2018 08:46:51:049 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 100.000,00

09/07/2018 10:48:10:552 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 13.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 12.144,00

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 17.227,00

06/07/2018 12:38:41:320 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 20.000,00

06/07/2018 11:02:54:220 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 16.999,00

08/07/2018 21:02:09:405 R F SANTOS ME  R$ 17.000,00

05/07/2018 09:38:47:011 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 9.108,00

09/07/2018 09:44:32:791 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 17.227,00
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Lote (16) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (magenta), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (17) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (ciano), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

05/07/2018 16:20:52:865 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.227,00

09/07/2018 09:17:45:072 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 17.227,00

08/07/2018 23:19:08:157 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 35.990,00

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 17.227,00

09/07/2018 09:32:27:894 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.456,00

09/07/2018 08:46:51:049 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 100.000,00

09/07/2018 10:48:10:552 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 13.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 12.144,00

06/07/2018 16:54:31:246 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 17.227,00

06/07/2018 12:40:35:348 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 20.000,00

06/07/2018 11:10:57:619 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 16.999,00

08/07/2018 21:51:24:667 R F SANTOS ME  R$ 17.000,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 9.108,00

09/07/2018 09:46:01:690 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 17.227,00

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.227,00

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 17.227,00

08/07/2018 23:23:42:520 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 39.990,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 17.227,00

09/07/2018 09:25:20:086 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.543,00

09/07/2018 08:52:13:043 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:51:56:445 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 13.800,00
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(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (18) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet mfp m276nw, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência CF210A; conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 12.144,00

06/07/2018 16:54:31:246 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 17.227,00

06/07/2018 12:40:35:348 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 20.000,00

06/07/2018 11:10:57:619 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 16.999,00

08/07/2018 21:51:24:667 R F SANTOS ME  R$ 17.000,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 9.108,00

09/07/2018 09:46:01:690 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 17.227,00

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.227,00

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 17.227,00

08/07/2018 23:23:42:520 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 39.990,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 17.227,00

09/07/2018 09:25:20:086 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.435,00

09/07/2018 08:52:13:043 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:51:56:445 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 13.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 101.880,00

06/07/2018 16:54:31:246 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 113.580,00

07/07/2018 08:55:41:789 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 110.000,00

06/07/2018 12:40:35:348 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 116.000,00

06/07/2018 11:10:57:619 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 112.998,00

04/07/2018 11:19:41:444 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 113.580,00

28/06/2018 10:00:22:674 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 45.000,00

06/07/2018 13:28:14:164 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 113.580,00
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Lote (19) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q600OA] - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

08/07/2018 21:51:24:667 R F SANTOS ME  R$ 112.000,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 95.940,00

27/06/2018 12:23:34:421 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 36.000,00

09/07/2018 09:46:01:690 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 113.580,00

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 113.580,00

06/07/2018 12:58:07:082 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 100.800,00

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 113.580,00

08/07/2018 23:23:42:520 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 69.990,00

05/07/2018 10:09:00:232 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 54.000,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 113.580,00

09/07/2018 09:25:20:086 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 109.456,00

09/07/2018 09:43:17:872 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 54.000,00

09/07/2018 08:52:13:043 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 300.000,00

09/07/2018 10:51:56:445 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 77.292,00

06/07/2018 16:54:31:246 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 79.771,50

07/07/2018 08:55:41:789 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 79.000,00

06/07/2018 11:10:57:619 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 78.998,00

08/07/2018 21:51:24:667 R F SANTOS ME  R$ 78.000,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 68.286,00

09/07/2018 09:46:01:690 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 79.771,50

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 79.771,50

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 79.771,50

08/07/2018 23:23:42:520 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 44.599,00

05/07/2018 10:09:00:232 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 34.200,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 79.771,50

09/07/2018 09:25:20:086 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 75.654,00
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Lote (20) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (21) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

09/07/2018 09:43:17:872 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 34.000,00

09/07/2018 08:52:13:043 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:51:56:445 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 57.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 38.646,00

06/07/2018 16:54:31:246 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 43.804,50

07/07/2018 08:55:41:789 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 43.000,00

06/07/2018 11:10:57:619 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 42.998,00

04/07/2018 11:19:41:444 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 43.804,50

08/07/2018 21:51:24:667 R F SANTOS ME  R$ 42.000,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 34.143,00

09/07/2018 09:46:01:690 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 43.804,50

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 43.804,50

08/07/2018 23:23:42:520 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 23.990,00

05/07/2018 10:09:00:232 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 17.100,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:25:20:086 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 39.876,00

09/07/2018 08:52:13:043 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:51:56:445 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 28.500,00
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do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade.

Lote (22) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 38.646,00

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 43.804,50

07/07/2018 09:02:27:534 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 43.000,00

06/07/2018 12:43:56:364 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 45.000,00

06/07/2018 11:57:49:076 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 42.998,00

05/07/2018 13:42:33:804 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 43.804,50

08/07/2018 22:04:30:157 R F SANTOS ME  R$ 42.000,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 34.143,00

09/07/2018 09:47:31:337 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 43.804,50

05/07/2018 16:28:41:024 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:26:11:457 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 43.804,50

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 14.590,00

05/07/2018 10:11:48:771 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 17.100,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:28:19:623 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 39.986,00

09/07/2018 09:45:43:580 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 22.800,00

09/07/2018 08:54:13:073 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:55:24:411 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 28.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 38.646,00

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 43.804,50

07/07/2018 09:02:27:534 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 43.000,00

06/07/2018 12:43:56:364 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 45.000,00

06/07/2018 11:57:49:076 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 42.998,00
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Lote (23) - Cartucho de toner para impressora HP Officejet Pro X476dw MFP, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência Officejet 970xl (preto), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

05/07/2018 13:42:33:804 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 43.804,50

08/07/2018 22:04:30:157 R F SANTOS ME  R$ 42.000,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 34.143,00

09/07/2018 09:47:31:337 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 43.804,50

05/07/2018 16:28:41:024 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:26:11:457 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 43.804,50

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 14.590,00

05/07/2018 10:11:48:771 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 17.100,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:28:19:623 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 39.876,00

09/07/2018 09:45:43:580 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 22.800,00

09/07/2018 08:54:13:073 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:55:24:411 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 28.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 75.168,00

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 91.098,00

07/07/2018 09:02:27:534 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 91.000,00

06/07/2018 12:43:56:364 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 93.000,00

06/07/2018 11:57:49:076 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 90.499,00

08/07/2018 22:04:30:157 R F SANTOS ME  R$ 90.000,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 62.424,00

05/07/2018 16:28:41:024 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 13:06:43:357 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 100.000,00

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 42.990,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 91.098,00

09/07/2018 09:28:19:623 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 87.543,00

09/07/2018 08:54:13:073 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:55:24:411 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 64.800,00
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Lote (24) - Cartucho de toner para impressora HP Officejet Pro X 476 DW MFP, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência OFFICEJET 971 XL- Toner margenta,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Lote (25) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo

de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner

Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 75.168,00

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 91.098,00

07/07/2018 09:02:27:534 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 91.000,00

06/07/2018 12:43:56:364 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 93.000,00

06/07/2018 11:57:49:076 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 89.998,00

08/07/2018 22:04:30:157 R F SANTOS ME  R$ 90.000,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 61.776,00

05/07/2018 16:28:41:024 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 13:06:43:357 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 100.000,00

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 42.590,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 91.098,00

09/07/2018 09:28:19:623 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 85.645,00

09/07/2018 08:54:13:073 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:55:24:411 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 64.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 75.168,00

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 91.098,00
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Lote (26) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo

de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

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

07/07/2018 09:02:27:534 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 91.000,00

06/07/2018 12:43:56:364 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 93.000,00

06/07/2018 11:57:49:076 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 89.998,00

08/07/2018 22:04:30:157 R F SANTOS ME  R$ 90.000,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 61.776,00

05/07/2018 16:28:41:024 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 13:06:43:357 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 100.000,00

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 42.590,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 91.098,00

09/07/2018 09:28:19:623 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 86.645,00

09/07/2018 08:54:13:073 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:55:24:411 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 64.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2018 09:00:08:622 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 75.168,00

06/07/2018 16:57:53:252 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 91.098,00

07/07/2018 09:04:01:794 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 91.000,00

06/07/2018 12:44:51:234 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 93.000,00

06/07/2018 11:19:36:141 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 89.998,00

08/07/2018 22:07:41:662 R F SANTOS ME  R$ 90.000,00

05/07/2018 09:47:19:082 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 61.776,00

05/07/2018 16:29:29:035 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 13:08:36:115 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 100.000,00

06/07/2018 10:00:04:790 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 91.098,00

09/07/2018 09:28:57:073 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 86.567,60

09/07/2018 08:55:23:167 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00

09/07/2018 10:56:22:731 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 64.800,00
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 1010, 1022, 1022n,

3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de garantia e validade de mínimo de

18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio de 2.000 páginas-

padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 10:09:37:153 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 11.500,00

10/07/2018 10:08:11:454 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 11.990,00

10/07/2018 10:07:56:682 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 15.230,00

10/07/2018 10:09:11:056 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 16.200,00

10/07/2018 10:11:18:048 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 19.040,00

10/07/2018 10:16:19:109 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 25.432,00

10/07/2018 10:10:03:692 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 28.560,00

10/07/2018 10:14:34:255 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 35.670,00

10/07/2018 10:44:39:374 R F SANTOS ME  R$ 53.900,00

10/07/2018 10:44:43:330 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 53.950,00

10/07/2018 10:43:54:216 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 54.100,00

10/07/2018 10:12:12:362 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 59.699,99

10/07/2018 10:21:44:415 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 86.236,92

10/07/2018 10:32:51:616 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 130.000,00

10/07/2018 10:32:56:775 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 131.999,99

10/07/2018 10:28:54:591 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 195.000,00

10/07/2018 10:24:52:145 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 197.900,00

10/07/2018 10:21:59:237 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 219.987,53

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 223.244,00

10/07/2018 10:04:27:079 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 242.000,00

10/07/2018 10:08:36:964 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 328.320,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 328.321,00

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 328.321,00
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Lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet m1120, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio

de 1.800 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade.

Lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm 1312, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB540A] - Toner Preto - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 10:16:07:513 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 950,00

10/07/2018 10:14:24:114 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 970,00

10/07/2018 10:20:58:365 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 1.499,94

10/07/2018 10:20:56:073 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 1.500,00

10/07/2018 10:20:59:206 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 1.650,00

10/07/2018 10:20:34:142 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 1.699,00

10/07/2018 10:12:42:735 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 1.920,00

10/07/2018 10:13:50:602 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 3.590,00

05/07/2018 10:03:35:563 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 3.600,00

10/07/2018 10:06:10:182 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 4.980,00

10/07/2018 10:07:15:594 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 12.700,00

09/07/2018 09:34:27:007 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 12.800,00

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 15.008,00

09/07/2018 08:32:55:632 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 15.584,00

10/07/2018 10:05:11:729 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 17.000,00

09/07/2018 09:35:55:514 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.456,00

08/07/2018 21:33:37:191 R F SANTOS ME  R$ 21.000,00

10/07/2018 10:09:22:047 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 21.999,99

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 22.072,00

06/07/2018 13:18:25:992 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 22.072,00

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 22.072,00
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(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm 1312, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB541A] - Ciano � conforme normas

:ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 10:22:11:099 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 1.190,00

10/07/2018 10:21:34:819 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 1.290,00

10/07/2018 10:12:13:518 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 1.400,00

10/07/2018 10:11:45:612 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 1.894,00

10/07/2018 10:08:01:138 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 1.950,00

10/07/2018 10:22:15:870 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 2.235,00

10/07/2018 10:15:42:344 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 2.240,00

10/07/2018 10:40:19:831 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 3.599,00

10/07/2018 10:39:13:884 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 3.600,00

10/07/2018 10:39:53:450 R F SANTOS ME  R$ 6.000,00

10/07/2018 10:28:57:513 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 6.383,99

10/07/2018 10:22:55:553 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.384,00

10/07/2018 10:35:23:180 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 9.898,00

10/07/2018 10:08:11:096 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 11.050,00

10/07/2018 10:20:35:483 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 11.199,97

10/07/2018 10:23:39:670 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.810,00

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 12.824,00

10/07/2018 10:05:35:581 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 14.000,00

10/07/2018 10:10:24:428 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.999,99

06/07/2018 10:09:33:183 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 19.320,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 19.453,00

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 19.453,00
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Lote (5) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm 1312, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB542A] - Amarelo - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 10:55:55:431 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 1.259,00

10/07/2018 10:55:34:841 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 1.260,00

10/07/2018 10:53:55:699 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 1.400,00

10/07/2018 10:53:38:221 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 1.540,00

10/07/2018 10:57:46:252 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 2.220,00

10/07/2018 10:56:28:787 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 2.230,00

10/07/2018 10:54:21:799 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 2.240,00

10/07/2018 11:10:31:625 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 2.850,00

10/07/2018 11:05:23:552 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 2.870,00

10/07/2018 10:54:05:723 R F SANTOS ME  R$ 3.398,00

10/07/2018 10:52:47:380 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 4.399,00

10/07/2018 10:37:13:827 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 6.384,00

10/07/2018 11:09:43:245 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 11.035,00

10/07/2018 11:05:23:082 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 11.049,00

10/07/2018 10:56:26:873 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 11.069,00

10/07/2018 10:39:42:158 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.976,00

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 12.824,00

10/07/2018 10:36:16:305 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 13.000,00

10/07/2018 10:41:56:793 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.470,00

06/07/2018 10:09:33:183 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 18.480,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 18.683,00

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 18.683,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 10:55:31:495 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 1.090,00

10/07/2018 10:54:57:195 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 1.100,00
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Lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm 1312, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB543A] - Magenta - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

10/07/2018 10:54:53:621 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 1.210,00

10/07/2018 10:55:06:433 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 1.260,00

10/07/2018 10:55:46:945 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 1.892,00

10/07/2018 10:54:40:050 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 1.900,00

10/07/2018 10:54:39:210 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 2.390,00

10/07/2018 10:53:38:162 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 2.500,00

10/07/2018 10:54:15:274 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 3.000,00

10/07/2018 10:53:37:964 R F SANTOS ME  R$ 3.120,00

10/07/2018 10:53:09:854 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 4.989,00

10/07/2018 10:37:39:013 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.016,00

10/07/2018 10:52:30:410 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 8.770,00

10/07/2018 10:51:20:880 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 8.779,97

10/07/2018 10:37:15:840 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 8.900,00

10/07/2018 10:38:55:915 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.350,00

10/07/2018 10:36:48:587 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

05/07/2018 09:33:19:457 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 10.076,00

10/07/2018 10:42:28:115 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.510,00

06/07/2018 10:09:33:183 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 14.520,00

06/07/2018 09:53:34:905 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 14.679,50

09/07/2018 08:54:33:477 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 18.683,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 11:16:31:296 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 1.069,00

10/07/2018 11:16:03:456 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 1.070,00

10/07/2018 11:01:24:621 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 1.100,00

10/07/2018 11:00:55:208 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 1.210,00

10/07/2018 11:01:12:376 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 1.760,00

10/07/2018 11:01:37:237 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 2.185,00

10/07/2018 11:15:18:018 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 3.000,00
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Lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p4014n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio

de 10.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

10/07/2018 11:16:38:593 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 3.200,00

10/07/2018 11:14:23:035 R F SANTOS ME  R$ 3.300,00

10/07/2018 11:07:30:285 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 3.500,00

10/07/2018 11:04:40:335 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.016,00

08/07/2018 23:13:40:425 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 5.590,00

10/07/2018 11:17:05:013 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 9.089,97

10/07/2018 11:16:58:801 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 9.090,00

10/07/2018 11:14:14:260 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 9.235,90

10/07/2018 10:58:22:481 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.350,00

10/07/2018 11:00:16:440 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 10.076,00

10/07/2018 11:08:17:040 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.510,00

06/07/2018 10:13:16:062 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 14.520,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 14.679,50

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 14.679,50

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 11:16:59:864 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 1.060,00

10/07/2018 11:18:09:417 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 12.980,00

10/07/2018 11:16:54:013 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 13.000,00

10/07/2018 11:12:29:658 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 16.200,00

10/07/2018 11:13:45:332 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 16.700,00

10/07/2018 11:10:52:409 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 16.800,00

10/07/2018 11:24:31:150 R F SANTOS ME  R$ 24.200,00

10/07/2018 11:23:59:605 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 24.350,00

10/07/2018 11:07:00:392 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 35.000,00

10/07/2018 11:24:13:573 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 84.900,00

10/07/2018 11:23:57:743 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 84.945,00

10/07/2018 11:19:56:328 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 84.970,00
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Lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 2420, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio

de 12.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

10/07/2018 11:21:45:387 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 100.000,00

10/07/2018 11:20:51:640 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 100.999,99

10/07/2018 10:59:56:815 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 110.876,00

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 116.368,00

10/07/2018 11:00:51:151 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 126.000,00

10/07/2018 11:09:27:845 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 155.900,00

05/07/2018 16:17:12:720 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 157.612,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 157.612,00

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 157.612,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 11:40:16:205 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 11.199,00

10/07/2018 11:40:09:200 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 11.900,00

10/07/2018 11:40:05:259 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 11.950,00

10/07/2018 11:40:10:323 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 11.970,00

10/07/2018 11:39:40:670 R F SANTOS ME  R$ 12.000,00

10/07/2018 11:18:20:096 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 20.400,00

05/07/2018 10:02:18:625 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 28.800,00

10/07/2018 11:36:10:117 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 70.499,93

10/07/2018 11:36:01:960 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 70.500,00

09/07/2018 08:36:54:075 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 70.560,00

09/07/2018 09:18:57:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 74.234,00

10/07/2018 11:32:33:400 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 76.175,00

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 76.176,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 76.188,00

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 76.188,00

05/07/2018 17:19:49:295 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 100.000,00

09/07/2018 08:49:11:260 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00
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Lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet P1005, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB435A] - Toner Preto ,rendimento médio

de 1.500 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Lo te  (10 )  -  Ca r tucho  de  tone r  pa ra  impresso ra  HP  Lase rJe t  P2055 ,

P2035,P2035N,P2055D,P2055DN e P2055X com selo de garantia e validade de mínimo de

18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 11:33:58:384 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 1.010,00

10/07/2018 11:32:10:478 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 1.019,00

10/07/2018 11:27:41:396 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 1.100,00

10/07/2018 11:32:55:554 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 1.190,00

10/07/2018 11:25:59:047 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 1.199,00

10/07/2018 11:31:01:371 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 1.279,96

10/07/2018 11:26:30:253 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 1.280,00

10/07/2018 11:21:48:293 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 2.800,00

10/07/2018 11:33:46:163 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 4.800,00

10/07/2018 11:33:02:094 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 5.100,00

10/07/2018 11:32:01:000 R F SANTOS ME  R$ 5.400,00

10/07/2018 11:18:57:648 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.880,00

10/07/2018 11:23:20:496 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 11.300,00

10/07/2018 11:21:13:557 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 11.450,00

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 13.056,00

10/07/2018 11:21:07:058 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 15.000,00

09/07/2018 09:18:57:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.765,00

06/07/2018 10:13:16:062 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
- ME  R$ 21.760,00

05/07/2018 16:17:12:720 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 22.032,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 22.032,00

06/07/2018 16:49:32:017 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 22.032,00

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 22.032,00

05/07/2018 17:19:49:295 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 30.000,00
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recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [CE505X] - Toner Preto - rendimento médio de 6.500

páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Lote (11) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp

m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de 1.600 páginas-padrão, conforme

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 11:40:11:642 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 7.749,00

10/07/2018 11:39:38:700 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 7.750,00

10/07/2018 11:31:01:690 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 7.900,00

10/07/2018 11:30:43:200 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 8.000,00

10/07/2018 11:31:24:780 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 9.700,00

10/07/2018 11:27:10:359 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 11.250,00

10/07/2018 11:22:19:460 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 11.300,00

10/07/2018 11:40:14:690 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 32.800,00

10/07/2018 11:40:23:871 R F SANTOS ME  R$ 32.850,00

10/07/2018 11:39:49:082 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 33.400,00

10/07/2018 11:26:08:790 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 73.485,00

10/07/2018 11:40:14:960 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 100.000,00

10/07/2018 11:39:30:879 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 109.999,97

05/07/2018 09:35:47:559 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 147.964,00

10/07/2018 11:21:28:341 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 170.000,00

09/07/2018 08:36:54:075 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 185.594,00

09/07/2018 09:18:57:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 216.876,00

05/07/2018 17:19:49:295 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATI  R$ 220.000,00

04/07/2018 09:57:31:305 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 226.277,00

05/07/2018 16:17:12:720 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 226.277,00

06/07/2018 09:55:05:061 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 226.277,00

06/07/2018 16:49:32:017 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 226.277,00

09/07/2018 08:58:39:875 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 226.277,00
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normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade.

Lote (12) - Cartucho de toner para impressora HP P2015, com selo de garantia e validade

de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [Q7553A] � Toner Preto, rendimento médio de 3.000 páginas-

padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 11:52:16:756 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 15.000,00

10/07/2018 11:44:02:041 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 15.750,00

10/07/2018 11:46:53:977 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 15.780,00

10/07/2018 11:45:56:488 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 15.799,90

10/07/2018 11:51:23:718 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 18.639,96

10/07/2018 11:43:17:454 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 18.640,00

10/07/2018 11:42:39:273 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 21.456,00

10/07/2018 11:50:18:221 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 27.960,00

10/07/2018 11:52:33:033 R F SANTOS ME  R$ 77.000,00

10/07/2018 11:51:56:939 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 77.500,00

10/07/2018 11:45:08:543 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 81.400,00

10/07/2018 11:38:30:122 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 84.812,00

08/07/2018 23:19:08:157 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 121.990,00

10/07/2018 11:50:45:132 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 157.000,00

10/07/2018 11:49:25:980 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 172.900,00

05/07/2018 09:38:47:011 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 202.710,00

10/07/2018 11:36:12:913 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 214.000,00

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 221.816,00

10/07/2018 11:39:57:054 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 339.999,99

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 340.063,50

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 340.063,50
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Lote (13) - Cartucho de toner para impressora HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP

/M425DN, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência CF280A PRO400

M425DN, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 11:52:28:725 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 12.000,00

10/07/2018 11:52:41:272 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 13.000,00

10/07/2018 11:52:37:708 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 13.900,00

10/07/2018 11:52:30:135 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 13.950,00

10/07/2018 11:52:08:671 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 14.000,00

10/07/2018 11:51:06:208 R F SANTOS ME  R$ 19.540,00

10/07/2018 11:39:03:619 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 24.624,00

08/07/2018 23:19:08:157 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 28.950,00

10/07/2018 11:52:30:095 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 50.219,98

10/07/2018 11:52:27:011 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 50.220,00

10/07/2018 11:51:16:736 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 50.222,00

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 64.368,00

09/07/2018 10:48:10:552 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 64.800,00

10/07/2018 11:36:35:612 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 76.000,00

09/07/2018 09:32:27:894 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 84.567,00

10/07/2018 11:41:58:543 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 88.899,99

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 89.073,00

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 89.073,00

09/07/2018 09:17:45:072 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 89.073,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:08:17:407 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 56.000,00

10/07/2018 12:08:21:122 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 56.939,47

10/07/2018 12:08:08:058 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 57.000,00

10/07/2018 12:08:14:336 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 57.500,00

10/07/2018 12:08:13:365 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 59.800,00
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Lote (14) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 932XL (preto), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

10/07/2018 12:07:31:349 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 59.900,00

10/07/2018 12:08:06:713 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 65.000,00

10/07/2018 12:05:10:347 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 90.520,00

10/07/2018 12:03:59:309 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 109.000,00

10/07/2018 12:02:30:337 R F SANTOS ME  R$ 126.000,00

10/07/2018 11:55:52:863 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 179.999,99

10/07/2018 11:48:30:787 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 242.436,00

10/07/2018 11:49:17:167 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 477.656,00

10/07/2018 11:57:30:483 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 580.000,00

10/07/2018 11:56:33:326 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 614.000,00

05/07/2018 09:38:47:011 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 704.880,00

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 786.048,00

10/07/2018 11:56:28:726 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 800.000,00

10/07/2018 11:54:26:126 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 912.872,00

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 912.873,00

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 912.873,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:02:50:538 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 13.354,00

10/07/2018 12:01:49:518 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 13.400,00

10/07/2018 11:59:01:062 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 13.773,00

10/07/2018 11:54:43:945 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 16.400,00

05/07/2018 09:38:47:011 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 16.468,00

10/07/2018 11:58:59:671 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 18.999,00

10/07/2018 11:56:52:742 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 19.000,00

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 20.792,00

09/07/2018 09:32:27:894 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.876,00

08/07/2018 21:02:09:405 R F SANTOS ME  R$ 25.000,00

05/07/2018 16:20:52:865 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.852,00

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 25.852,00
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Lote (15) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933 XL (yellow), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (16) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (magenta), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

06/07/2018 16:51:43:338 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 25.852,00

09/07/2018 09:17:45:072 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 25.852,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:23:26:781 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 4.700,00

10/07/2018 12:22:19:769 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 4.759,00

10/07/2018 12:18:04:497 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 5.700,00

10/07/2018 12:14:47:390 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 7.800,00

05/07/2018 09:38:47:011 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 9.108,00

10/07/2018 12:13:40:926 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 9.999,99

10/07/2018 11:57:21:097 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

10/07/2018 12:13:45:014 R F SANTOS ME  R$ 11.800,00

09/07/2018 08:52:27:580 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 12.144,00

10/07/2018 12:19:36:493 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 16.450,00

09/07/2018 09:32:27:894 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.456,00

05/07/2018 16:20:52:865 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.227,00

06/07/2018 09:56:30:550 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 17.227,00

09/07/2018 09:17:45:072 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 17.227,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (17) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (ciano), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

10/07/2018 12:13:58:064 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 7.000,00

10/07/2018 12:13:27:211 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 7.900,00

10/07/2018 12:13:04:669 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 8.000,00

10/07/2018 12:13:09:571 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 8.249,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 9.108,00

10/07/2018 12:11:32:201 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 9.999,00

10/07/2018 11:57:41:881 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

10/07/2018 12:11:41:718 R F SANTOS ME  R$ 12.000,00

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 12.144,00

09/07/2018 09:25:20:086 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.543,00

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.227,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 17.227,00

06/07/2018 16:54:31:246 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 17.227,00

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 17.227,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:28:09:258 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 7.225,00

10/07/2018 12:27:32:192 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 7.350,00

10/07/2018 12:26:25:447 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 7.500,00

10/07/2018 12:25:40:928 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 7.810,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 9.108,00

10/07/2018 12:25:26:533 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 9.999,99

10/07/2018 12:20:42:614 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

10/07/2018 12:24:45:820 R F SANTOS ME  R$ 11.900,00

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 12.144,00

09/07/2018 09:25:20:086 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 16.435,00

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.227,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 17.227,00

06/07/2018 16:54:31:246 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 17.227,00
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Lote (18) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet mfp m276nw, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência CF210A; conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (19) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 17.227,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:32:14:367 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 8.000,00

10/07/2018 12:30:21:743 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO -
ELETRONIC  R$ 8.999,90

10/07/2018 12:25:57:812 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME  R$ 9.900,00

10/07/2018 12:25:43:461 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 10.000,00

10/07/2018 12:24:11:092 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 14.400,00

10/07/2018 12:30:32:725 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 17.700,00

10/07/2018 12:23:42:581 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 17.800,00

10/07/2018 12:34:04:007 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 18.450,00

10/07/2018 12:33:29:631 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 18.600,00

10/07/2018 12:20:37:868 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 34.449,00

10/07/2018 12:22:10:810 R F SANTOS ME  R$ 48.000,00

10/07/2018 12:09:07:460 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 49.266,00

10/07/2018 12:20:48:991 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 58.799,91

10/07/2018 12:07:52:300 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 58.951,94

10/07/2018 12:16:55:864 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 69.000,00

10/07/2018 12:21:06:998 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 77.000,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 95.940,00

10/07/2018 12:15:10:325 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 99.876,00

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 101.880,00

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 113.580,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 113.580,00

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 113.580,00
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compatível com o toner da marca HP, referência [Q600OA] - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (20) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:36:12:117 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 20.000,00

10/07/2018 12:36:00:787 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 21.900,00

10/07/2018 12:32:16:479 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 22.000,00

10/07/2018 12:31:03:034 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 23.000,00

05/07/2018 10:09:00:232 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 34.200,00

08/07/2018 23:23:42:520 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 44.599,00

10/07/2018 12:30:36:573 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 52.345,90

10/07/2018 12:27:22:821 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 56.900,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 68.286,00

10/07/2018 12:36:03:244 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 77.291,00

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 77.292,00

08/07/2018 21:51:24:667 R F SANTOS ME  R$ 78.000,00

05/07/2018 16:24:41:086 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 79.771,50

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 79.771,50

06/07/2018 16:54:31:246 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 79.771,50

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 79.771,50

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:57:37:050 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 6.000,00

10/07/2018 12:56:41:453 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 6.999,00

10/07/2018 12:47:36:344 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 8.990,00
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Lote (21) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade.

10/07/2018 12:38:22:390 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 9.000,00

10/07/2018 12:45:20:544 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 10.400,00

10/07/2018 12:59:51:835 R F SANTOS ME  R$ 23.000,00

10/07/2018 13:00:01:021 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 23.455,00

10/07/2018 12:59:12:172 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 23.456,89

08/07/2018 23:23:42:520 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 23.990,00

10/07/2018 12:58:03:617 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 25.986,00

10/07/2018 12:36:41:090 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 34.142,00

05/07/2018 09:42:13:320 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 34.143,00

09/07/2018 08:55:51:000 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 38.646,00

10/07/2018 12:23:48:013 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 43.803,00

06/07/2018 09:57:45:644 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:23:36:211 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 43.804,50

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:50:04:599 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 6.800,00

10/07/2018 12:48:34:008 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 6.990,00

10/07/2018 12:38:09:234 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 7.500,00

10/07/2018 12:37:49:311 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 8.000,00

10/07/2018 12:53:17:989 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 9.800,00

10/07/2018 12:51:21:178 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 10.400,00

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 14.590,00

10/07/2018 12:58:57:128 R F SANTOS ME  R$ 21.000,00

10/07/2018 12:58:31:328 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 21.123,90

10/07/2018 12:50:09:538 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 33.000,00

10/07/2018 12:37:54:722 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 34.142,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 34.143,00

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 38.646,00

10/07/2018 12:37:05:087 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 41.000,00
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Lote (22) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade.

Lote (23) - Cartucho de toner para impressora HP Officejet Pro X476dw MFP, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência Officejet 970xl (preto), conforme normas:

10/07/2018 12:34:59:233 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 43.803,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 43.804,50

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:26:11:457 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 43.804,50

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:39:44:010 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 7.500,00

10/07/2018 12:39:31:150 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 9.000,00

10/07/2018 12:40:09:950 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  R$ 14.500,00

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 14.590,00

05/07/2018 10:11:48:771 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 17.100,00

10/07/2018 12:35:57:674 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 26.543,90

09/07/2018 10:55:24:411 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 28.500,00

10/07/2018 12:41:30:974 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 34.142,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 34.143,00

10/07/2018 12:37:28:018 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 37.000,00

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 38.646,00

08/07/2018 22:04:30:157 R F SANTOS ME  R$ 42.000,00

10/07/2018 12:36:19:931 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 43.803,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 43.804,50

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:26:11:457 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E
DISTRIBUIDO  R$ 43.804,50

09/07/2018 09:47:31:337 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI  R$ 43.804,50

09/07/2018 08:54:13:073 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 200.000,00
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ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade.

Lote (24) - Cartucho de toner para impressora HP Officejet Pro X 476 DW MFP, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência OFFICEJET 971 XL- Toner margenta,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 13:03:10:175 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 22.000,00

10/07/2018 12:58:33:645 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 23.000,00

10/07/2018 12:55:56:903 R F SANTOS ME  R$ 35.000,00

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 42.990,00

10/07/2018 12:56:34:847 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 51.631,18

10/07/2018 12:59:11:591 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 62.000,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 62.424,00

10/07/2018 12:54:43:421 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 71.999,94

10/07/2018 12:49:20:063 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 72.000,00

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 75.168,00

09/07/2018 09:28:19:623 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 87.543,00

05/07/2018 16:28:41:024 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 91.098,00

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 91.098,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 12:59:41:007 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 22.500,00

10/07/2018 12:59:09:223 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 23.000,00

10/07/2018 12:56:44:629 R F SANTOS ME  R$ 35.000,00

08/07/2018 23:27:12:060 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 42.590,00

10/07/2018 12:57:14:940 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 51.122,96
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Lote (25) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo

de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner

Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Lote (26) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo

de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano,

10/07/2018 12:59:51:145 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 61.000,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 61.776,00

10/07/2018 12:54:53:173 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 70.999,90

10/07/2018 12:50:37:464 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 71.000,00

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 75.168,00

09/07/2018 09:28:19:623 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 85.645,00

05/07/2018 16:28:41:024 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 91.098,00

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 91.098,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 13:35:54:858 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
PARA INF  R$ 20.180,00

10/07/2018 13:35:42:819 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 20.199,00

10/07/2018 13:02:41:425 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 25.000,00

10/07/2018 13:16:18:302 R F SANTOS ME  R$ 41.000,00

10/07/2018 13:20:06:500 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 52.990,00

10/07/2018 13:18:34:834 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 53.000,00

05/07/2018 09:45:51:363 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 61.776,00

10/07/2018 13:15:59:069 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 75.167,93

09/07/2018 08:59:04:786 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 75.168,00

09/07/2018 09:28:19:623 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 86.645,00

05/07/2018 16:28:41:024 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 09:59:11:360 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 91.098,00

06/07/2018 16:57:04:777 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 12:43:56:364 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 93.000,00
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conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

 

    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 10/07/2018, às 10:46:28 horas, no lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 1010, 1022, 1022n, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio

de 2.000 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:04:18

Data-Hora Fornecedor Lance

10/07/2018 13:05:55:888 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTD  R$ 22.500,00

10/07/2018 13:03:06:046 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA -  R$ 25.000,00

10/07/2018 13:21:40:502 R F SANTOS ME  R$ 51.000,00

10/07/2018 13:21:16:627 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  R$ 52.990,00

10/07/2018 13:18:14:083 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 55.000,00

05/07/2018 09:47:19:082 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  R$ 61.776,00

10/07/2018 13:16:08:872 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 75.167,95

09/07/2018 09:00:08:622 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.  R$ 75.168,00

09/07/2018 09:28:57:073 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 86.567,60

05/07/2018 16:29:29:035 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 10:00:04:790 VANIA BARBIERI BARBOSA  R$ 91.098,00

06/07/2018 16:57:53:252 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 91.098,00

06/07/2018 12:44:51:234 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 93.000,00
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:04:18 horas, no lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 1010, 1022, 1022n, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio

de 2.000 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às

11:44:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:44:38 horas, no lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 1010, 1022, 1022n, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio

de 2.000 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:30:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:30:10 horas, no lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 1010, 1022, 1022n, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio

de 2.000 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar
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acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:09:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:09:29 horas, no lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 1010, 1022, 1022n, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio

de 2.000 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:09:29 horas, no lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 1010, 1022, 1022n, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio

de 2.000 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

empresa JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$

15.227,24.

 

    No dia 10/07/2018, às 10:22:24 horas, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP
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LaserJet m1120, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme

norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:05:13 horas, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet m1120, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme

norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às 11:44:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:44:59 horas, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet m1120, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme

norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -. No dia 01/08/2018, às 11:36:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 01/08/2018, às 11:36:52 horas, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet m1120, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme

norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -

EPP. No dia 25/10/2018, às 12:30:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:30:38 horas, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet m1120, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme

norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS).

DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER

OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO

ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O

ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:09:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:09:43 horas, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet m1120, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme

norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a
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marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:09:43 horas, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet m1120, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme

norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE

ELETRO - ELETRONIC com o valor R$ 1.499,84.

 

    No dia 10/07/2018, às 10:46:16 horas, no lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB540A] - Toner Preto - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:05:42

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:05:42 horas, no lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB540A] - Toner Preto - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e
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umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às

11:45:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:45:20 horas, no lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB540A] - Toner Preto - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:30:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:30:51 horas, no lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB540A] - Toner Preto - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:09:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:09:54 horas, no lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,
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referência [CB540A] - Toner Preto - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:09:54 horas, no lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB540A] - Toner Preto - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

empresa JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$

1.400,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 11:11:07 horas, no lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB541A] - Ciano � conforme normas :ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:06:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:06:42 horas, no lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB541A] - Ciano � conforme normas :ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para
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cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às 11:45:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:45:39 horas, no lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB541A] - Ciano � conforme normas :ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:31:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:31:01 horas, no lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB541A] - Ciano � conforme normas :ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:10:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/10/2018, às 13:10:10 horas, no lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB541A] - Ciano � conforme normas :ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:10:10 horas, no lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB541A] - Ciano � conforme normas :ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$ 1.400,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 10:56:22 horas, no lote (5) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB542A] - Amarelo - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:07:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:07:32 horas, no lote (5) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,
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não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB542A] - Amarelo - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 25/10/2018, às 12:31:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:31:44 horas, no lote (5) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB542A] - Amarelo - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:10:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:10:26 horas, no lote (5) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB542A] - Amarelo - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA
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ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:10:26 horas, no lote (5) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB542A] - Amarelo - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$ 1.100,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 11:17:52 horas, no lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB543A] - Magenta - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:07:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:07:58 horas, no lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB543A] - Magenta - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às 11:46:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

25/10/2018 Página 53 de 136



 

    No dia 26/07/2018, às 11:46:01 horas, no lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB543A] - Magenta - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:31:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:31:57 horas, no lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB543A] - Magenta - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:11:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:11:04 horas, no lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB543A] - Magenta - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de
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conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:11:04 horas, no lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP

Color LaserJet cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses,

não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB543A] - Magenta - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$ 1.100,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 11:26:12 horas, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/07/2018, às 09:54:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2018, às 09:54:01 horas, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
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motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

LTDA -. No dia 17/07/2018, às 10:51:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 10:51:33 horas, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA

INF. No dia 26/07/2018, às 11:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:58:59 horas, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA

LTD. No dia 05/09/2018, às 10:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 10:53:54 horas, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada
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do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor: LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI. No dia 25/10/2018,

às 12:32:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:32:09 horas, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:11:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:11:18 horas, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:11:18 horas, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou
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remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC

com o valor R$ 16.699,20.

 

    No dia 10/07/2018, às 11:42:00 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/07/2018, às 11:09:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:09:20 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA

LTD. No dia 26/07/2018, às 12:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 12:26:52 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,
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referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E. No dia 01/08/2018, às 11:37:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 11:37:27 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

LTDA -. No dia 07/08/2018, às 11:49:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/08/2018, às 11:49:03 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA

INF. No dia 25/10/2018, às 12:32:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:32:21 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não
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sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:18:18 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS. No dia 25/10/2018, às 13:19:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:19:32 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
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O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:20:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:20:12 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:20:12 horas, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet 2420, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa R F SANTOS ME com o valor R$ 12.000,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 11:34:42 horas, no lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet P1005, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB435A] - Toner Preto ,rendimento médio de 1.500 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).
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Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/07/2018, às 09:47:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2018, às 09:47:15 horas, no lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet P1005, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB435A] - Toner Preto ,rendimento médio de 1.500 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

LTDA -. No dia 17/07/2018, às 11:11:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:11:09 horas, no lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet P1005, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB435A] - Toner Preto ,rendimento médio de 1.500 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA

LTD. No dia 25/10/2018, às 12:32:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:32:31 horas, no lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet P1005, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB435A] - Toner Preto ,rendimento médio de 1.500 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).
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Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:12:29 horas, no lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet P1005, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB435A] - Toner Preto ,rendimento médio de 1.500 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:12:29 horas, no lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP

LaserJet P1005, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CB435A] - Toner Preto ,rendimento médio de 1.500 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC

com o valor R$ 1.099,84.

 

    No dia 10/07/2018, às 11:41:47 horas, no lote (10) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet P2055, P2035,P2035N,P2055D,P2055DN e P2055X com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de
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processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE505X] - Toner Preto - rendimento médio

de 6.500 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018, às 12:32:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:32:42 horas, no lote (10) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet P2055, P2035,P2035N,P2055D,P2055DN e P2055X com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE505X] - Toner Preto - rendimento médio

de 6.500 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:12:43

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:12:43 horas, no lote (10) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet P2055, P2035,P2035N,P2055D,P2055DN e P2055X com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE505X] - Toner Preto - rendimento médio

de 6.500 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA
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ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:12:43 horas, no lote (10) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet P2055, P2035,P2035N,P2055D,P2055DN e P2055X com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE505X] - Toner Preto - rendimento médio

de 6.500 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$ 7.748,94.

 

    No dia 10/07/2018, às 11:53:18 horas, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de

1.600 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:13:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:13:16 horas, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de

1.600 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE
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SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE PAPER E TONER

DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às 11:46:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:46:39 horas, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de

1.600 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

SALES GAMA MORAIS - desclassif icou o fornecedor: BNB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 05/09/2018, às 11:00:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 11:00:13 horas, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de

1.600 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: LATINA COMERCIO & SERVICOS

EIRELI. No dia 25/10/2018, às 12:33:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:33:05 horas, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de

1.600 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para
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cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA

SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:15:22

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:15:22 horas, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de

1.600 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:15:22 horas, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de

1.600 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JO & JO INDUSTRIA E

COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$ 15.797,40.

 

    No dia 10/07/2018, às 11:53:40 horas, no lote (12) - Cartucho de toner para impressora

HP P2015, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de
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forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q7553A] � Toner

Preto, rendimento médio de 3.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018, às 12:33:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:33:14 horas, no lote (12) - Cartucho de toner para impressora

HP P2015, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q7553A] � Toner

Preto, rendimento médio de 3.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:46:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:46:24 horas, no lote (12) - Cartucho de toner para impressora

HP P2015, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q7553A] � Toner

Preto, rendimento médio de 3.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.
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    No dia 25/10/2018, às 13:46:24 horas, no lote (12) - Cartucho de toner para impressora

HP P2015, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q7553A] � Toner

Preto, rendimento médio de 3.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

empresa JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$

11.999,88.

 

    No dia 10/07/2018, às 12:09:30 horas, no lote (13) - Cartucho de toner para impressora

HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP /M425DN, com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência CF280A PRO400 M425DN, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018, às

12:33:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:33:27 horas, no lote (13) - Cartucho de toner para impressora

HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP /M425DN, com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência CF280A PRO400 M425DN, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA
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LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:15:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:15:42 horas, no lote (13) - Cartucho de toner para impressora

HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP /M425DN, com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência CF280A PRO400 M425DN, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS. No dia 25/10/2018, às 13:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:16:07 horas, no lote (13) - Cartucho de toner para impressora

HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP /M425DN, com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência CF280A PRO400 M425DN, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS. No dia 25/10/2018, às 13:21:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:21:02 horas, no lote (13) - Cartucho de toner para impressora

HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP /M425DN, com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência CF280A PRO400 M425DN, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,
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poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:23:49 horas, no lote (13) - Cartucho de toner para impressora

HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP /M425DN, com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência CF280A PRO400 M425DN, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:23:49 horas, no lote (13) - Cartucho de toner para impressora

HP Multifuncional Laserjet pro 400MFP /M425DN, com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência CF280A PRO400 M425DN, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

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

á empresa JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$

55.995,24.

 

    No dia 10/07/2018, às 12:04:07 horas, no lote (14) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 932XL (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos
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de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:28:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:28:33 horas, no lote (14) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 932XL (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: INFOSHOP - COMERCIO

ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF. No dia 05/09/2018, às 11:00:39 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 11:00:39 horas, no lote (14) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 932XL (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: LATINA COMERCIO & SERVICOS

EIRELI. No dia 25/10/2018, às 12:33:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:33:40 horas, no lote (14) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 932XL (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para
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cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA

SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:24:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:24:34 horas, no lote (14) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 932XL (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:24:34 horas, no lote (14) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 932XL (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREMISSE PAPER E TONER

DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD com o valor R$ 13.772,40.

 

    No dia 10/07/2018, às 12:24:43 horas, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,
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referência 933 XL (yellow), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:14:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:14:49 horas, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933 XL (yellow), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 05/09/2018, às 11:01:05

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 11:01:05 horas, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933 XL (yellow), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: LATINA

COMERCIO & SERVICOS EIRELI. No dia 10/09/2018, às 10:59:20 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 10:59:20 horas, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,
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referência 933 XL (yellow), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: INFOSHOP -

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF. No dia 19/09/2018, às 11:02:27 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2018, às 11:02:27 horas, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933 XL (yellow), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: MP

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. No dia 25/10/2018, às 12:33:51 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:33:51 horas, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933 XL (yellow), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:24:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/10/2018, às 13:24:50 horas, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933 XL (yellow), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:24:50 horas, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933 XL (yellow), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP com o valor R$ 9.108,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 12:14:50 horas, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (magenta), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:16:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:16:01 horas, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora
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HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (magenta), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 05/09/2018, às 11:01:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 11:01:28 horas, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (magenta), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: LATINA

COMERCIO & SERVICOS EIRELI. No dia 10/09/2018, às 11:00:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 11:00:33 horas, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (magenta), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: MP

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. No dia 19/09/2018, às 11:03:40 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No dia 19/09/2018, às 11:03:40 horas, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (magenta), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: INFOSHOP -

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF. No dia 25/10/2018, às 12:34:02 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:34:02 horas, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (magenta), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:25:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:25:04 horas, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (magenta), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

25/10/2018 Página 78 de 136



conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:25:04 horas, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (magenta), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP com o valor R$ 9.108,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 12:29:35 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:16:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:16:58 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
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coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às 12:30:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 12:30:17 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: INFOSHOP -

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF. No dia 21/08/2018, às 11:03:31 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 11:03:31 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: LATINA

COMERCIO & SERVICOS EIRELI. No dia 27/08/2018, às 11:35:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/08/2018, às 11:35:17 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de
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conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: MP

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. No dia 30/08/2018, às 11:33:13 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 30/08/2018, às 11:33:13 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: VINICIUS

CHAVES DOS SANTOS - EPP. No dia 25/10/2018, às 12:34:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:34:12 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:25:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:25:18 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou
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remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:25:18 horas, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora

HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência 933XL (ciano), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP com o valor R$ 9.999,48.

 

    No dia 10/07/2018, às 12:39:01 horas, no lote (18) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet mfp m276nw, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência CF210A; conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:18:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:18:07 horas, no lote (18) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet mfp m276nw, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência CF210A; conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de
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toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE PAPER E TONER

DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 25/10/2018, às 12:34:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:34:25 horas, no lote (18) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet mfp m276nw, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência CF210A; conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA

SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:25:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:25:31 horas, no lote (18) - Cartucho de toner para impressora

HP LaserJet mfp m276nw, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência CF210A; conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:25:31 horas, no lote (18) - Cartucho de toner para impressora
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HP LaserJet mfp m276nw, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência CF210A; conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JO & JO INDUSTRIA E

COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC com o valor R$ 8.998,20.

 

    No dia 10/07/2018, às 12:38:49 horas, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q600OA] - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:19:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:19:22 horas, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q600OA] - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE PAPER E TONER

DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às 12:27:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 12:27:41 horas, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou
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remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q600OA] - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: SMART DISTRIBUIDORA

SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E. No dia 01/08/2018, às 11:38:01 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 11:38:01 horas, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q600OA] - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

SALES GAMA MORAIS - desclassif icou o fornecedor: BNB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 05/09/2018, às 11:02:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 11:02:00 horas, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q600OA] - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

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

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: LATINA COMERCIO & SERVICOS

EIRELI. No dia 25/10/2018, às 12:34:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:34:36 horas, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não
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sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q600OA] - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: BOM DIA

SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:25:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:25:46 horas, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q600OA] - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:25:46 horas, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q600OA] - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA EIRELI - EPP com o valor R$ 34.200,00.
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    No dia 10/07/2018, às 13:01:13 horas, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:20:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:20:13 horas, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 05/09/2018, às 11:02:19

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 11:02:19 horas, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: LATINA

COMERCIO & SERVICOS EIRELI. No dia 03/10/2018, às 11:00:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No dia 03/10/2018, às 11:00:14 horas, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: DISTRISUPRI

DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. No dia 18/10/2018, às 11:00:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2018, às 11:00:52 horas, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:34:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:34:45 horas, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO
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PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:26:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:26:01 horas, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:26:01 horas, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP com o valor R$ 10.399,65.

 

    No dia 10/07/2018, às 13:01:03 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e
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umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:20:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:20:49 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 05/09/2018, às

11:02:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 11:02:51 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI. No dia 10/09/2018, às 11:01:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 11:01:36 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e
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umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E. No dia 03/10/2018, às

11:00:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2018, às 11:00:46 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 04/10/2018, às

10:59:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2018, às 10:59:44 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. No dia 25/10/2018, às 12:35:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:35:01 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar
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acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:26:52 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:26:52 horas, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

empresa GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP com o valor R$

10.399,65.

 

    No dia 10/07/2018, às 12:48:33 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou
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remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:46:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:46:38 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E. No dia 26/07/2018, às

11:48:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:48:15 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 05/09/2018, às

11:03:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 11:03:50 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou
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remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. No dia 10/09/2018, às 11:02:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 11:02:13 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF. No dia 19/09/2018, às

11:05:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2018, às 11:05:03 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP. No dia 24/09/2018, às

11:24:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2018, às 11:24:42 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora
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HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 25/10/2018,

às 12:35:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:35:10 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:27:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:05 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:05 horas, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora

HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD com o valor R$

28.500,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 13:10:18 horas, no lote (23) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X476dw MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência Officejet 970xl (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:22:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:22:13 horas, no lote (23) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X476dw MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência Officejet 970xl (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: PREMISSE
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PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às 11:48:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:48:25 horas, no lote (23) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X476dw MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência Officejet 970xl (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:35:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:35:21 horas, no lote (23) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X476dw MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência Officejet 970xl (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADAMENTE, DE 30

MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 25/10/2018, às 13:27:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:16 horas, no lote (23) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X476dw MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência Officejet 970xl (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008
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(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:16 horas, no lote (23) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X476dw MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência Officejet 970xl (preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. -

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

SANTOS ME com o valor R$ 34.992,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 13:02:01 horas, no lote (24) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência OFFICEJET 971 XL- Toner margenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:23:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:23:11 horas, no lote (24) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência OFFICEJET 971 XL- Toner margenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito
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estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às

11:48:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:48:34 horas, no lote (24) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência OFFICEJET 971 XL- Toner margenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:35:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:35:30 horas, no lote (24) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência OFFICEJET 971 XL- Toner margenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:27:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:27 horas, no lote (24) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou
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remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência OFFICEJET 971 XL- Toner margenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:27 horas, no lote (24) - Cartucho de toner para impressora

HP Officejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência OFFICEJET 971 XL- Toner margenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

empresa R F SANTOS ME com o valor R$ 34.992,00.

 

    No dia 10/07/2018, às 13:37:28 horas, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:31:05

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:31:05 horas, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC
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19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF. No dia 26/07/2018, às

11:59:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:59:34 horas, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 01/08/2018, às

11:39:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 11:39:20 horas, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 12:35:39 horas, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento
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ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:27:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:38 horas, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:38 horas, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

empresa R F SANTOS ME com o valor R$ 40.998,96.
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    No dia 10/07/2018, às 13:37:19 horas, no lote (26) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 11:25:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 11:25:33 horas, no lote (26) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD. No dia 26/07/2018, às

11:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 11:48:44 horas, no lote (26) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -. No dia 25/10/2018, às

12:35:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/10/2018, às 12:35:48 horas, no lote (26) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

foi o seguinte: BOM DIA SENHORES(AS). DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADAMENTE, DE 30 MINUTOS, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06 E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

25/10/2018, às 13:27:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:49 horas, no lote (26) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

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

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 25/10/2018, às 13:27:49 horas, no lote (26) - Cartucho de toner para impressora

HP Oddicejet Pro X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18

(dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento

ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e
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umidade. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R F SANTOS ME com o valor R$ 50.997,60.

 

    No dia 11/07/2018, às 09:47:14 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet P1005,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB435A] - Toner Preto

,rendimento médio de 1.500 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A EMPRESA A PEDIDO POR

NÃO ATENDER NORMA EDITALÍCIA.

 

    No dia 11/07/2018, às 09:54:00 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet

p4014n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CC364A] - Toner

Preto - rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICAR A PEDIDO POIS SEU

VALOR ESTÁ INEXEQUÍVEL.

 

    No dia 16/07/2018, às 12:21:10 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 17/07/2018, às 10:33:32 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 17/07/2018, às 10:51:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA
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MORAIS - desclassificou o fornecedor - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS PARA INF, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p4014n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CC364A] - Toner Preto -

rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INFSHOP - COMERCIO

ATACADISTA DE ARTIGO, por não atender os subitens; 8.2  inciso I e 16.1,  o prazo de

validade da garantia do produto está divergente com o disposto no edital e o subitem 7.2,

por não enviar o Laudo Técnico. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art.

7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais

normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:04:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 1010, 1022,

1022n, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio de 2.000 páginas-

padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da

desclassif icação foi: Desclassif ico a empresa PREMISSE PAPER E TONER

DISTRIBUIDOR, por não atender os subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não

enviou o Atestado Capacidade Técnica e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial.

Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem

como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:05:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet m1120,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

25/10/2018 Página 106 de 136



cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB436A] - Toner Preto,

rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme norma correspondente:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os subitens; 10.10, "a", não enviou o

Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica e o 10.12, não enviou o Balanço

Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:05:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm

1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB540A] - Toner

Preto - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:06:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm

1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB541A] - Ciano �

conforme normas :ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a
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proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:07:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (5) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm

1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB542A] - Amarelo

- conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:07:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet cm

1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB543A] - Magenta

- conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.
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    No dia 17/07/2018, às 11:09:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 2420, com

selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento

médio de 12.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER

DISTRIBUIDOR, por não atender os subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não

enviou o Atestado Capacidade Técnica e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial.

Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem

como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:11:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (9) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet P1005,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB435A] - Toner Preto

,rendimento médio de 1.500 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E

TONER DISTRIBUIDOR, por não enviar a proposta de preços, conforme os limites

estabelecidos pelo edital. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da

Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:13:15 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p1102,

hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de garantia e validade de

mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de
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recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de 1.600 páginas-

padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:14:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110

Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência 933 XL (yellow),

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:16:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110

Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (magenta),

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a
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proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:16:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110

Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (ciano),

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:18:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (18) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet mfp

m276nw, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência CF210A; conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os subitens; 10.10, "a", não

enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica e o 10.12, não enviou o

Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei

nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas

pertinentes.
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    No dia 17/07/2018, às 11:19:22 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q600OA] - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PREMISSE

PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os subitens; 10.10, "a", não enviou o

Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica e o 10.12, não enviou o Balanço

Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:20:13 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6001A] - Toner Ciano,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:20:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por
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cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6002A]- Toner Amarelo,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:22:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (23) - Cartucho de toner para impressora HP Officejet Pro

X476dw MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência Officejet 970xl

(preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os

subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado Capacidade Técnica

e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita as penalidades

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no

edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:23:11 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (24) - Cartucho de toner para impressora HP Officejet Pro X 476

DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência OFFICEJET 971 XL-

Toner margenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação
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foi: Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não

atender os subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado

Capacidade Técnica e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita

as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos

itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:25:33 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (26) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro X

476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [OFFICEJET 971

XL]- Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não

atender os subitens; 10.10, "a", não enviou o Alvará, 10.11, não enviou o Atestado

Capacidade Técnica e o 10.12, não enviou o Balanço Patrimonial. Ficando a licitante sujeita

as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos

itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:28:33 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS PARA INF, no lote (14) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET

7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência 932XL (preto),

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa INFSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO, por não

atender os subitens; 8.2 inciso I e 16.1, o prazo de validade da garantia do produto está

divergente com o disposto no edital e o subitem 7.2, por não enviar o Laudo Técnico.

Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem

como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

25/10/2018 Página 114 de 136



    No dia 17/07/2018, às 11:31:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS PARA INF, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro X

476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [OFFICEJET 971

XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa INFSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO, por não

atender os subitens; 8.2 inciso I e 16.1, o prazo de validade da garantia do produto está

divergente com o disposto no edital e o subitem 7.2, por não enviar o Laudo Técnico.

Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem

como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 11:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com

selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS, por não atender os subitens; 8.4.2, 8.4.3, enviou

as declarações sem assinaturas do representante legal, 7.2,  por não enviar o Laudo

Técnico, 10.11.2 , enviou o  Atestado de Capacidade Técnica sem o reconhecimento em

cartório da assinatura aposta e o subitem 10.12.5 não enviou os Cálculos dos Índices

financeiros. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 17/07/2018, às 13:33:26 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.
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    No dia 23/07/2018, às 11:02:34 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 25/07/2018, às 10:59:36 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:30:58 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:44:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (1) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 1010,

1022, 1022n, 3015/3020/3030/3050/3052/3055, m1319 mfp com selo de garantia e validade

de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de

recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o

toner da marca HP, referência [Q2612A] - Toner Preto, rendimento médio de 2.000 páginas-

padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação  e proposta, da empresa BNB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, e considerando que a empresa ate o momento

não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a

empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:44:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet m1120,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB436A] - Toner Preto,

rendimento médio de 1.800 páginas-padrão, , conforme norma correspondente:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e
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em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:45:20 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (3) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet

cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB540A] - Toner

Preto - conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse

no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:45:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (4) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet

cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB541A] - Ciano �

conforme normas :ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos).Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse

no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:46:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA
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MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (6) - Cartucho de toner para impressora HP Color LaserJet

cm 1312, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de

forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CB543A] - Magenta

- conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse

no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:46:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (11) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet

p1102, hp1102w, hp m1210, hp m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de

1.600 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos

de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para

cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem

original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado,

de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação  e proposta, da empresa BNB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, e considerando que a empresa ate o momento

não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a

empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:48:15 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6003A]- Toner Magenta,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner
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monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse

no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:48:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (23) - Cartucho de toner para impressora HP Officejet Pro

X476dw MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência Officejet 970xl

(preto), conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse

no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:48:33 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (24) - Cartucho de toner para impressora HP Officejet Pro X

476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência OFFICEJET 971 XL-

Toner margenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse

no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.
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    No dia 26/07/2018, às 11:48:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (26) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro

X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Ciano, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:58:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (7) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p4014n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [CC364A] - Toner Preto -

rendimento médio de 10.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E

TONER DISTRIBUIDOR, por não atender os subitens; 6.3, "O prazo de validade da

proposta não pode ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação",

pois enviou a proposta com prazo de 60 (sessenta) dias, e o subitem ,10.11.2. "Os

atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar

em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome completo do

signatário, bem como reconhecimento em cartório da assinatura aposta.", o atestado

apresentado, não estava com reconhecimento da assinatura aposta.  Ficando a licitante

sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no

nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.
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    No dia 26/07/2018, às 11:59:33 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR

ATACADISTA LTD, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro X

476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [OFFICEJET 971

XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de

toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos

de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original

com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de

forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR, por não

atender os subitens; 6.3, "O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90

(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação", pois enviou a proposta com prazo de

60 (sessenta) dias, e o subitem ,10.11.2. "Os atestados emitidos por pessoa jurídica de

direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e

endereço da emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em

cartório da assinatura aposta.", o atestado apresentado, não estava com reconhecimento da

assinatura aposta.  Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 26/07/2018, às 12:26:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 2420, com

selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6511X] - Toner Preto � rendimento

médio de 12.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para

cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa SMART DISTRIBUIDORA

SUPRIMENTOS, por não atender os subitens; 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 e 10.12 do edital, �não

enviou as certidões e balanço Patrimonial�, considerando a sua nova convocação. Ficando a

licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as

previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 26/07/2018, às 12:27:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA
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MORAIS - desclassificou o fornecedor - SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com

selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q600OA] - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa SMART

DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS, por não atender os subitens; 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 e 10.12

do edital, �não enviou as certidões e balanço Patrimonial�, considerando a sua nova

convocação. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 26/07/2018, às 12:30:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS PARA INF, no lote (17) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET

7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (ciano),

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS

PARA INF., e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio

da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa. Ficando a licitante

sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no

nos itens 6.1 e 20.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 26/07/2018, às 13:27:23 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 01/08/2018, às 11:35:39 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo
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da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 01/08/2018, às 11:36:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -

EPP, no lote (2) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet m1120, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CB436A] - Toner Preto, rendimento médio

de 1.800 páginas-padrão, , conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação e proposta, da empresa LAPTOP

INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP, e considerando que a empresa ate o momento

não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a

empresa.

 

    No dia 01/08/2018, às 11:37:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 2420,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6511X] - Toner Preto �

rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação e proposta, da empresa BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 01/08/2018, às 11:38:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (19) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma
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alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q600OA] - conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação e proposta, da empresa BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 01/08/2018, às 11:39:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (25) - Cartucho de toner para impressora HP Oddicejet Pro

X 476 DW MFP, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não

sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [OFFICEJET 971 XL]- Toner Amarelo, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação e proposta, da empresa BNB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 01/08/2018, às 12:02:33 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/08/2018, às 11:36:40 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/08/2018, às 11:49:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS PARA INF, no lote (8) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 2420,
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com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6511X] - Toner Preto �

rendimento médio de 12.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC

19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de

tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação e proposta, da empresa INFOSHOP

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF., e considerando que a empresa ate o

momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/08/2018, às 11:56:16 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/08/2018, às 11:59:48 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 14/08/2018, às 11:39:03 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 20/08/2018, às 12:07:50 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 21/08/2018, às 11:01:04 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 21/08/2018, às 11:03:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(17) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (ciano), conforme normas:
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ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa LATINA

COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI, e considerando que a empresa ate o momento não

mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a

empresa. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 17.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 21/08/2018, às 11:17:19 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 27/08/2018, às 11:34:44 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 27/08/2018, às 11:35:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, no lote (17)

- Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (ciano), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação e proposta, da empresa MP

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI , e considerando que a empresa ate o momento não

mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a

empresa. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 17.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 27/08/2018, às 11:40:05 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo
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da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 30/08/2018, às 11:31:18 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 30/08/2018, às 11:33:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote

(17) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (ciano), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa VINICIUS

CHAVES DOS SANTOS - EPP, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou

interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem

como as previstas no nos itens 6.1 e 17.1 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 30/08/2018, às 11:40:05 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 03/09/2018, às 11:08:23 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no art. 5º da L.C. 654/2017, de acordo com

o Despacho de fls. 1.386, por motivo de retorno às suas atividades, determino que o

presente processo voltará a ser conduzido pela Pregoeira Vânia Rodrigues de Souza.

 

    No dia 05/09/2018, às 10:53:54 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(7) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p4014n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [CC364A] - Toner Preto - rendimento médio

de 10.000 páginas-padrão, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para
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cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008

(para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em

embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de

conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O

motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA EDITALÍCIA EM SEU ITEM 8.3,

SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO COM ANÁLISE TÉCNICA VIA

OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO FLS. 1339 E 1340, ONDE NÃO

APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI.

 

    No dia 05/09/2018, às 11:00:12 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(11) - Cartucho de toner para impressora HP LaserJet p1102, hp1102w, hp m1210, hp

m1212, hp m1130, hp m1132, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito)

meses, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [CE285A] ou [85A] - rendimento médio de 1.600 páginas-padrão, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA

EDITALÍCIA EM SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO

COM ANÁLISE TÉCNICA VIA OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO

FLS. 1339 E 1340, ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA LATINA

COMERCIO & SERVICOS EIRELI.

 

    No dia 05/09/2018, às 11:00:38 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(14) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 932XL (preto), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA EDITALÍCIA EM

SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO COM ANÁLISE

TÉCNICA VIA OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO FLS. 1339 E 1340,

ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA LATINA COMERCIO &
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SERVICOS EIRELI.

 

    No dia 05/09/2018, às 11:01:04 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(15) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933 XL (yellow), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA EDITALÍCIA EM

SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO COM ANÁLISE

TÉCNICA VIA OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO FLS. 1339 E 1340,

ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA LATINA COMERCIO &

SERVICOS EIRELI.

 

    No dia 05/09/2018, às 11:01:28 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(16) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (magenta), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA EDITALÍCIA EM

SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO COM ANÁLISE

TÉCNICA VIA OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO FLS. 1339 E 1340,

ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA LATINA COMERCIO &

SERVICOS EIRELI.

 

    No dia 05/09/2018, às 11:01:59 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(19) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q600OA] - conforme normas:
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ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA EDITALÍCIA EM

SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO COM ANÁLISE

TÉCNICA VIA OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO FLS. 1339 E 1340,

ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA LATINA COMERCIO &

SERVICOS EIRELI.

 

    No dia 05/09/2018, às 11:02:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(20) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA EDITALÍCIA EM

SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO COM ANÁLISE

TÉCNICA VIA OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO FLS. 1339 E 1340,

ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA LATINA COMERCIO &

SERVICOS EIRELI.

 

    No dia 05/09/2018, às 11:02:50 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no lote

(21) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA

EDITALÍCIA EM SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO

COM ANÁLISE TÉCNICA VIA OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO

FLS. 1339 E 1340, ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA LATINA
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COMERCIO & SERVICOS EIRELI.

 

    No dia 05/09/2018, às 11:03:49 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO

LTDA, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: CONFORME NORMA

EDITALÍCIA EM SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3. E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO

COM ANÁLISE TÉCNICA VIA OFICIO Nº 282/DRQ/CMTI/SGG DE 27/08/2018, SENDO

FLS. 1339 E 1342, ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA EMPRESA DISTRISUPRI

DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

 

    No dia 10/09/2018, às 10:59:20 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS PARA INF, no lote (15) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET

7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência 933 XL (yellow),

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO A EMPRESA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO

DETERMINADO CONFORME SUBITEM 8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 10/09/2018, às 11:00:32 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, no lote (16) -

Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (magenta), conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto
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deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A EMPRESA POR

NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO CONFORME

SUBITEM 8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 10/09/2018, às 11:01:35 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com

selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma

resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento)

novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A

EMPRESA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO

CONFORME SUBITEM 8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 10/09/2018, às 11:02:12 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS PARA INF, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6003A]- Toner Magenta,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO A EMPRESA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO

DETERMINADO CONFORME SUBITEM 8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 19/09/2018, às 11:02:27 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, no lote (15) -

Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET 7110 Colorida, com selo de garantia e

validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado de

processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência 933 XL (yellow), conforme normas:
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ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A EMPRESA POR

NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO CONFORME

SUBITEM 8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 19/09/2018, às 11:03:40 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS PARA INF, no lote (16) - Cartucho de toner para impressora HP OFFICEJET

7110 Colorida, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo

de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100%

(cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência 933XL (magenta),

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO A EMPRESA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO

DETERMINADO CONFORME SUBITEM 8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 19/09/2018, às 11:05:02 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

- EPP, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A

EMPRESA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO

CONFORME SUBITEM 8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 24/09/2018, às 11:24:41 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (22) - Cartucho de toner para impressora HP

Laserjet 2600n, com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não
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sendo de forma alguma resul tado de processo de recondic ionamento ou

remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compatível com o toner da marca HP,

referência [Q6003A]- Toner Magenta, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006

(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e

19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar

acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito

estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e

umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A EMPRESA POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO CONFORME SUBITEM

8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 03/10/2018, às 11:00:13 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO

LTDA, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6001A] - Toner Ciano, conforme normas:

ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007

(para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos). Obs.: o produto

deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e

em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz,

poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A EMPRESA A

PEDIDO, ENVIADO VIA E-MAIL PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 03/10/2018, às 11:00:45 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6002A]- Toner Amarelo,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO A EMPRESA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO

DETERMINADO CONFORME SUBITEM 8.4.3. DO EDITAL. VÂNIA RODRIGUES.

 

    No dia 04/10/2018, às 10:59:43 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO
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LTDA, no lote (21) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n, com selo de

garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma alguma resultado

de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo,

compatível com o toner da marca HP, referência [Q6002A]- Toner Amarelo, conforme

normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos),

24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de Toner Coloridos).

Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada

do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a proteger o material

da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A

EMPRESA A PEDIDO, ENVIADO VIA E-MAIL PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA. VÂNIA

RODRIGUES.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:00:52 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA -, no lote (20) - Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 2600n,

com selo de garantia e validade de mínimo de 18 (dezoito) meses, não sendo de forma

alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por

cento) novo, compatível com o toner da marca HP, referência [Q6001A] - Toner Ciano,

conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner

monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2008 (para cartuchos de

Toner Coloridos). Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a

marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, lacrado, de forma a

proteger o material da ação da luz, poeira e umidade. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO CONFORME NORMA EDITALÍCIA EM SEU ITEM 8.3, SUBITENS 8.3.3.

E 8.3.4., SENDO ASSIM DE ACORDO COM ANÁLISE TÉCNICA VIA OFICIO Nº

337/DRQ/CMTI/SGG DE 17/10/2018, ONDE NÃO APROVADA AS AMOSTRAS DA

EMPRESA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

 

    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.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio
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SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -

10.210.196/0001-00 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

11.757.232/0001-05 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

28.201.430/0001-90 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

22.079.367/0001-85 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME

24.710.087/0001-59 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF

07.438.051/0001-49 JO & JO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONIC

34.770.156/0001-73 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

21.373.522/0001-09 LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.

26.962.292/0001-37 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

20.915.722/0001-83 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

08.228.010/0004-33 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

05.587.568/0001-74 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

14.724.203/0001-35 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTD

05.518.307/0001-00 R F SANTOS ME

08.786.974/0001-54 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

23.698.288/0001-15 S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME

29.856.029/0001-51 SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

25.023.183/0001-91 SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E DISTRIBUIDO

07.630.001/0001-69 UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI

20.044.711/0001-75 VANIA BARBIERI BARBOSA

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
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