
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: 08.00099/2018)

 

     às 10:13:52 horas do dia 18/10/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00099/2018 -

2018/114/2018 que tem por objeto Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE CONSUMO (papel, tesoura, cola, pincel, apagador, tachinha, régua, fita,

tinta, barbante, agulha, e.v.a, cartolina, pistola de cola, lápis, canetina, rolo de pintura, dama

e jogo de xadrez), 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) - PAPEL CARBONO � formato A4, película de poliéster, caixa com 100 folhas.

Lote (2) - TESOURA COM CABO 8 � 21 cm: Cabo anatômico, corte superpreciso, em aço

inoxidável de boa qualidade e durabilidade, prazo de validade indeterminado.

Lote (3) - COLA PLÁSTICA � branca, para uso em escritório, frasco com 1000 ml, de boa

qualidade, resistente, e que não inale mau cheiro, prazo de validade igual ou superior a 02

(dois) anos. Pacote com 12 unidades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:43:02:652 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 517,00

16/10/2018 19:48:49:196 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 509,00

18/10/2018 07:20:13:339 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.034,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:30:45:652 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 400,00

18/10/2018 09:16:37:564 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 500,00

16/10/2018 10:22:52:305 ASTOR STAUDT ME  R$ 454,88

16/10/2018 19:48:49:196 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 439,80

18/10/2018 07:20:13:339 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 909,76
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Lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO � Especial para quadro branco Ponta macia

para não danificar o quadro Apaga facilmente Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de

escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável. Composição: Resinas termoplásticas, tinta à

base de álcool, pigmentos, resinas, solventes, aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil

remoção de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02(dois)anos. Caixa com

12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas.

Lote (5) - APAGADOR � para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência com feltro,

de boa qualidade, medindo 15cmx5,5cm.

Lote (6) - TACHINHA � caixa com 100 unidades colorida, de boa qualidade, prazo de validade

indeterminado.

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:43:02:652 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.363,85

18/10/2018 09:16:37:564 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.363,85

16/10/2018 10:22:52:305 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.363,85

16/10/2018 19:48:49:196 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.234,90

18/10/2018 07:20:13:339 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.727,70

17/10/2018 16:15:57:278 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 1.363,85

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:30:45:652 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.000,00

17/10/2018 13:43:02:652 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 2.373,20

18/10/2018 09:16:37:564 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.373,20

16/10/2018 10:22:52:305 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.373,20

18/10/2018 10:27:10:543 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.323,00

18/10/2018 07:20:13:339 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 4.746,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:30:45:652 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 400,00

17/10/2018 13:43:02:652 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 252,00

18/10/2018 09:16:37:564 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 252,00

16/10/2018 10:22:52:305 ASTOR STAUDT ME  R$ 252,00

16/10/2018 19:48:49:196 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 245,80

18/10/2018 07:20:13:339 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 504,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:35:17:230 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 500,00
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Lote (7) - RÉGUA � de 50 cm em acrílico, transparente, medindo aprox. 50 (quarenta) cm de

comprimento, 3 (três) cm de largura, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado.

Lote (8) - Fita Adesiva crepe medindo: 48mmx50m. Composição: papel crepado, adesivo a

base de borracha e resinas. Embalagem contendo 5 rolos.

Lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m, nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul:

100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde: 100 unidades. Totalizando as 400 unidades

solicitadas.

Lote (10) - Tinta para tecido, acrílica, atóxica, resistente a lavagens embalagem com

aproximadamente 250 ml. Caixa com 06 unidades. Nas Cores: Amarelo: 50 caixas. Azul: 50

caixas. Branca:50 caixas. Margenta: 50 caixas. Vermelho:50 caixas. Verde: 50 caixas.

Totalizando as 300 caixas solicitadas.

17/10/2018 13:44:34:072 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 527,50

16/10/2018 10:24:21:166 ASTOR STAUDT ME  R$ 527,50

16/10/2018 19:52:46:646 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 520,00

18/10/2018 07:22:17:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.055,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:44:34:072 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 225,50

18/10/2018 09:18:22:740 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 225,50

16/10/2018 10:24:21:166 ASTOR STAUDT ME  R$ 225,50

16/10/2018 19:52:46:646 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 225,00

18/10/2018 07:22:17:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 451,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:35:17:230 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 500,00

17/10/2018 13:44:34:072 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.768,00

18/10/2018 09:18:22:740 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.768,00

16/10/2018 10:24:21:166 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.980,00

16/10/2018 19:52:46:646 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.698,00

18/10/2018 07:22:17:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.536,00

17/10/2018 16:16:44:164 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 1.768,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:44:34:072 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 680,00

18/10/2018 09:18:22:740 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 680,00

16/10/2018 10:24:21:166 ASTOR STAUDT ME  R$ 680,00

16/10/2018 19:52:46:646 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 650,00

18/10/2018 07:22:17:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.360,00
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Lote (11) - Fita de cetim com duas faces: 02 cm. Peça com 10 metros. Nas CORES: Azul: 10

peças; Amarelo: 10 peças; Rosa: 10 peças; Totalizando as 30 peças solicitadas.

Lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão � indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo

medindo de 100 a 200 metros. Prazo de validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos;

Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos; Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100

rolos solicitadas.

Lote (13) - Agulha de Mão (número 9) - aço niquelado, medindo 4,50 mm. Pacote c/20 und.

Lote (14) - Agulha de Mão (número 9) - aço niquelado, medindo 3,5 mm. Pacote c/20 und.

Lote (15) - Agulha de Mão (número 9) - aço niquelado, medindo 2,0m. Pacote c/20 und.

Lote (16) - Pincel chato em madeira para pintura � Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica:

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:35:17:230 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 40.000,00

17/10/2018 13:44:34:072 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 25.356,00

16/10/2018 10:24:21:166 ASTOR STAUDT ME  R$ 25.356,00

16/10/2018 19:52:46:646 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 24.987,00

18/10/2018 08:32:16:297 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

18/10/2018 07:22:17:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 50.712,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 10:25:36:414 ASTOR STAUDT ME  R$ 740,10

16/10/2018 19:55:57:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 712,80

18/10/2018 07:23:37:900 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.480,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/10/2018 09:19:40:541 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.275,00

16/10/2018 10:25:36:414 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.275,00

16/10/2018 19:55:57:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.190,00

18/10/2018 07:23:37:900 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 4.550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 19:55:57:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.129,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 19:55:57:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 876,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 19:55:57:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 795,50
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Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio Polido. nº 10.

Lote (17) - Pincel chato em madeira para pintura � Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica:

Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio Polido. nº 16.

Lote (18) - Papel Seda 50x70 cm nas cores: Verde:100 unidades; Azul: 100 unidades;

Amarelo: 100 unidades; Rosa: 100 unidades; Branco: 100 unidades. Totalizando as 500

unidades solicitadas.

Lote (19) - Eva emborrachado material borracha Eva, atóxico, com 2 mm de Espessura,

formato 40x50cm. Pacote com 10 folhas. Nas cores: Amarelo: 20 pacotes; Azul: 10 pacotes;

Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Branco: 10 pacotes. Totalizando as 60 pacotes

solicitadas.

Lote (20) - Cartolina comum nas Dimensões 500x660mm com Gramatura 120 g/m². Pacote

com 10 folhas. Nas cores: Azul: 10 pacotes; Amarelo: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes;

Rosa: 10 pacotes; Verde: 10 pacotes. Totalizando as 50 pacotes solicitadas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:45:46:639 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.382,70

16/10/2018 10:27:02:206 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.382,70

16/10/2018 19:59:06:647 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.223,60

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.765,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 10:27:02:206 ASTOR STAUDT ME  R$ 999,00

16/10/2018 19:59:06:647 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 954,80

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.998,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/10/2018 09:21:33:915 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 490,00

16/10/2018 10:27:02:206 ASTOR STAUDT ME  R$ 490,00

16/10/2018 19:59:06:647 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 450,00

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:45:46:639 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.771,80

18/10/2018 09:21:33:915 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.771,80

16/10/2018 10:27:02:206 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.771,80

18/10/2018 09:05:27:966 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES
ELETRONIC  R$ 1.800,00

16/10/2018 19:59:06:647 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.629,40

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.543,60
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Lote (21) - Cola Bastão 10 g (dez gramas), para papel, cartolina e fotos, a base de éter, com

poli glicosídeo, branca, lavável, não tóxica, fabricada com látex, aditivos, plastificantes. Com

validade mínima de 12 meses da data de entrega.

Lote (22) - Cola p/isopor de 90 gr com certificado de segurança do INMETRO. Caixa com 12

unidades.

Lote (23) - Bastão de cola quente fina para aplicações diversas. ideal para colagem

artesanal de madeira, papelão, papel, e.v.a., etc. Espessura: fina 7,5 mm x 300 mm

embalagem: composição resina de eva e resina taquificante ponto de amolecimento: 91°

com pacote de 1 kg

Lote (24) - Pistola Elétrica Para aplicação de cola quente fina bivolt, uso para colagem de

papel, papelão madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações.

Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:45:46:639 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 679,00

18/10/2018 09:21:33:915 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 679,00

16/10/2018 10:27:02:206 ASTOR STAUDT ME  R$ 679,00

16/10/2018 19:59:06:647 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 659,00

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.358,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 20:02:33:331 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 138,00

18/10/2018 10:38:02:385 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 276,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:47:13:676 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 607,30

16/10/2018 10:28:21:422 ASTOR STAUDT ME  R$ 607,30

16/10/2018 20:02:33:331 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 599,90

18/10/2018 07:29:47:478 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.214,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:36:57:421 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 5.000,00

17/10/2018 13:47:13:676 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 12.897,00

18/10/2018 09:23:07:074 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 12.897,00

16/10/2018 10:28:21:422 ASTOR STAUDT ME  R$ 12.897,00

16/10/2018 20:02:33:331 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.234,80

18/10/2018 08:32:35:426 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

18/10/2018 07:29:47:478 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 25.794,00
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Lote (25) - Tesoura Apropriada para uso escolar, 13 cm, cores sortidas. Ponta arredondada,

lâmina em aço inox, com escala de 5 cm impressa cabo de reino termoplástica anatômico

color. Caixa com 12 unidades.

Lote (26) - Tesoura para picotar papel em aço inox, grande, cabo termoplástico em formato

anatômico de alta resistência

Lote (27) - Tinta guache pote com 250 ml nas cores: Vermelho: 10 unidades; Rosa: 10

unidades; Amarelo: 10 unidades; Branco: 10 unidades; Azul: 10 unidades; Verde: 10

unidades. Totalizando as 60 unidades solicitadas.

Lote (28) - Lápis de cor de madeira florestada contém uma exclusiva fórmula macia e

resistente, produzida com matérias-primas de alta qualidade. é ideal para criar desenhos

mais vivos, já que o estojo do produto vem com cores vivas e intensas. O estojo (caixa) traz

12 lápis, com uma ou duas cores metálicas, conforme sortimento, com lápis no formato

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:47:13:676 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 133,50

18/10/2018 09:23:07:074 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 133,50

16/10/2018 10:28:21:422 ASTOR STAUDT ME  R$ 133,50

16/10/2018 20:02:33:331 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 132,00

18/10/2018 07:29:47:478 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 267,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:47:13:676 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 244,20

16/10/2018 10:28:21:422 ASTOR STAUDT ME  R$ 244,20

16/10/2018 20:02:33:331 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 239,80

18/10/2018 07:29:47:478 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 488,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 10:29:58:677 ASTOR STAUDT ME  R$ 657,00

16/10/2018 20:06:16:567 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 645,60

18/10/2018 07:32:04:001 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.314,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:37:49:121 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 500,00

17/10/2018 13:48:58:971 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.017,00

18/10/2018 09:24:32:052 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.017,00

16/10/2018 10:29:58:677 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.017,00

16/10/2018 20:06:16:567 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 978,70

18/10/2018 07:32:04:001 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.034,00

12/12/2018 Página 7 de 61



sextavado/hexagonal. Cores vivas e intensas Mina macia e resistente Madeira 100%

reflorestada e certificada FSC.

Lote (29) - Canetinha hidrográfica embalagem com 12 canetinhas para Colorir, traços finos,

estojo com 12 cores diferentes. Embalagem 01 estojo com 12 canetinhas. Composição:

ponta em poliéster, Resina plástica e tinta atóxica à Base de água.

Lote (30) - Papel Crepom 0,48 x 2 m - Caixa com 40 unidades, nas cores: Rosa: 10 caixas;

Verde: 10 caixas; Amarelo: 10 caixas; Vermelho: 10 caixas; Azul: 10 caixas; Laranja: 10

caixas; Branco: 10 caixas. Totalizando as 70 caixas solicitadas.

Lote (31) - Papel formato A4, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2 nas cores:

Amarelo: 10 resmas; Azul: 10 resmas; Verde: 10 resmas; Rosa: 10 resmas. Totalizando as

40 resmas solicitadas.

Lote (32) - Prancheta de acrílico, tamanho ofício.

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:48:58:971 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 732,00

16/10/2018 10:29:58:677 ASTOR STAUDT ME  R$ 732,00

16/10/2018 20:06:16:567 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 698,60

18/10/2018 07:32:04:001 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.464,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:37:49:121 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 200,00

17/10/2018 13:48:58:971 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 630,30

18/10/2018 09:24:32:052 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 630,30

16/10/2018 10:29:58:677 ASTOR STAUDT ME  R$ 630,30

16/10/2018 20:06:16:567 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 590,50

18/10/2018 07:32:04:001 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.260,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 17:37:49:121 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 6.000,00

17/10/2018 13:48:58:971 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.190,90

16/10/2018 10:29:58:677 ASTOR STAUDT ME  R$ 4.190,90

16/10/2018 20:06:16:567 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.945,80

18/10/2018 07:32:04:001 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 8.381,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 10:31:05:736 ASTOR STAUDT ME  R$ 896,00

16/10/2018 20:09:24:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 830,40

18/10/2018 09:24:49:378 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.200,00
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Lote (33) - Papel kraft puro 66x96cm, pacote com 250 folhas

Lote (34) - QUADRO BRANCO MEDIDA-200 x 1,20  (aproximadamente) Material laminado

melamínico brilhante, moldura em alumínio, 02 presilhas na parte superior, com suporte para

apoiar apagador e pincéis.

Lote (35) - Pincel tamanho: nº 10; Formato: redondo; Virola: alumínio; Filamento: pônei;

Cabo: longo.

Lote (36) - ROLO para pintura, base d´água, espuma, com cabo, medida 6 cm.

Lote (37) - DAMA, tabuleiro confeccionado em MDF e peças em plástico, dimensões de

20x20, composto por 24 peças.

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:51:12:239 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 413,80

16/10/2018 10:31:05:736 ASTOR STAUDT ME  R$ 413,80

16/10/2018 20:09:24:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 415,00

18/10/2018 09:24:49:378 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/10/2018 13:51:12:239 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.091,65

16/10/2018 20:09:24:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 998,00

18/10/2018 09:24:49:378 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/10/2018 09:25:30:235 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.007,79

16/10/2018 20:09:24:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.290,00

18/10/2018 09:24:49:378 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 10:31:05:736 ASTOR STAUDT ME  R$ 691,50

16/10/2018 20:09:24:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 645,00

18/10/2018 09:24:49:378 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 10:32:05:670 ASTOR STAUDT ME  R$ 558,90

16/10/2018 20:12:23:431 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 556,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 10:32:05:670 ASTOR STAUDT ME  R$ 563,10

18/10/2018 09:08:32:625 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES
ELETRONIC  R$ 1.000,00
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Lote (38) - JOGO DE XADREZ conjunto de pecas de xadrez em tamanho oficial com 16

pecas cor marfim + 16 pecas pretas, confeccionadas em poliestireno de alto impacto,

maciço, sem partes coladas ou encaixadas, lavável, atóxico, com peso e dimensões da

FIDE (altura do rei: 9cm). O conjunto e acondicionado em embalagem plástica transparente.

Acompanha tabuleiro em couro sintético com tela de reforço, com moldura, quadriculado

com 64 casas pintadas em duas cores e demarcado lateralmente com coordenadas

conforme especificações da FIDE, lavável.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - PAPEL CARBONO � formato A4, película de poliéster, caixa com 100 folhas.

Lote (2) - TESOURA COM CABO 8 � 21 cm: Cabo anatômico, corte superpreciso, em aço

inoxidável de boa qualidade e durabilidade, prazo de validade indeterminado.

Lote (3) - COLA PLÁSTICA � branca, para uso em escritório, frasco com 1000 ml, de boa

qualidade, resistente, e que não inale mau cheiro, prazo de validade igual ou superior a 02

(dois) anos. Pacote com 12 unidades.

16/10/2018 20:12:23:431 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 545,80

18/10/2018 09:26:09:013 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/10/2018 10:32:05:670 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.629,00

16/10/2018 20:12:23:431 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.610,00

18/10/2018 09:26:09:013 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 10:39:45:405 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 230,00

18/10/2018 10:38:55:831 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 240,00

18/10/2018 10:37:28:120 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 323,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 10:37:35:865 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 55,00

18/10/2018 10:37:11:035 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 60,00

18/10/2018 10:36:27:432 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 73,60

18/10/2018 10:35:52:515 ASTOR STAUDT ME  R$ 84,99

18/10/2018 10:32:56:121 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 98,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 10:38:17:442 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 370,00

18/10/2018 10:37:44:817 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 380,00
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Lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO � Especial para quadro branco Ponta macia

para não danificar o quadro Apaga facilmente Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de

escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável. Composição: Resinas termoplásticas, tinta à

base de álcool, pigmentos, resinas, solventes, aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil

remoção de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02(dois)anos. Caixa com

12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas.

Lote (5) - APAGADOR � para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência com feltro,

de boa qualidade, medindo 15cmx5,5cm.

Lote (6) - TACHINHA � caixa com 100 unidades colorida, de boa qualidade, prazo de validade

indeterminado.

Lote (7) - RÉGUA � de 50 cm em acrílico, transparente, medindo aprox. 50 (quarenta) cm de

18/10/2018 10:35:59:947 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 445,00

18/10/2018 10:36:31:306 ASTOR STAUDT ME  R$ 499,99

18/10/2018 10:37:58:015 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 670,55

17/10/2018 16:15:57:278 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 1.363,85

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:03:11:839 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 900,00

18/10/2018 10:51:08:776 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 950,00

18/10/2018 10:51:37:968 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.099,00

18/10/2018 10:50:58:178 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.131,00

18/10/2018 10:39:31:060 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 10:51:36:282 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 65,00

18/10/2018 10:50:47:434 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 70,00

18/10/2018 10:50:47:998 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 85,00

18/10/2018 10:52:35:056 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 177,00

18/10/2018 10:46:02:734 ASTOR STAUDT ME  R$ 189,00

18/10/2018 10:30:43:158 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 10:55:19:251 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 349,99

18/10/2018 10:49:38:972 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 350,00

18/10/2018 10:52:15:833 ASTOR STAUDT ME  R$ 399,00

18/10/2018 10:44:23:075 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 400,00

17/10/2018 17:35:17:230 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 500,00
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comprimento, 3 (três) cm de largura, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado.

Lote (8) - Fita Adesiva crepe medindo: 48mmx50m. Composição: papel crepado, adesivo a

base de borracha e resinas. Embalagem contendo 5 rolos.

Lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m, nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul:

100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde: 100 unidades. Totalizando as 400 unidades

solicitadas.

Lote (10) - Tinta para tecido, acrílica, atóxica, resistente a lavagens embalagem com

aproximadamente 250 ml. Caixa com 06 unidades. Nas Cores: Amarelo: 50 caixas. Azul: 50

caixas. Branca:50 caixas. Margenta: 50 caixas. Vermelho:50 caixas. Verde: 50 caixas.

Totalizando as 300 caixas solicitadas.

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:04:49:502 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 133,99

18/10/2018 11:02:37:202 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 134,00

18/10/2018 10:56:08:769 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 149,00

18/10/2018 10:47:49:130 ASTOR STAUDT ME  R$ 199,00

16/10/2018 19:52:46:646 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 225,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/10/2018 17:35:17:230 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 500,00

18/10/2018 10:44:54:778 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.300,00

18/10/2018 10:43:34:987 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.400,00

18/10/2018 10:45:03:618 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.620,00

17/10/2018 13:44:34:072 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.768,00

17/10/2018 16:16:44:164 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 1.768,00

16/10/2018 10:24:21:166 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 10:48:55:131 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 124,00

18/10/2018 10:48:29:459 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 170,00

18/10/2018 10:47:33:019 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 180,00

18/10/2018 10:48:12:935 ASTOR STAUDT ME  R$ 239,00

17/10/2018 13:44:34:072 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 10:47:43:052 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 17.600,00

18/10/2018 10:47:10:702 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 18.000,00

18/10/2018 10:46:50:860 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 19.500,00

18/10/2018 10:44:48:617 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 22.000,00
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Lote (11) - Fita de cetim com duas faces: 02 cm. Peça com 10 metros. Nas CORES: Azul: 10

peças; Amarelo: 10 peças; Rosa: 10 peças; Totalizando as 30 peças solicitadas.

Lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão � indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo

medindo de 100 a 200 metros. Prazo de validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos;

Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos; Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100

rolos solicitadas.

Lote (13) - Agulha de Mão (número 9) - aço niquelado, medindo 4,50 mm. Pacote c/20 und.

Lote (14) - Agulha de Mão (número 9) - aço niquelado, medindo 3,5 mm. Pacote c/20 und.

Lote (15) - Agulha de Mão (número 9) - aço niquelado, medindo 2,0m. Pacote c/20 und.

Lote (16) - Pincel chato em madeira para pintura � Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica:

Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio Polido. nº 10.

18/10/2018 10:44:56:830 ASTOR STAUDT ME  R$ 23.498,00

18/10/2018 08:32:16:297 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:01:33:676 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 400,00

18/10/2018 11:03:38:384 ASTOR STAUDT ME  R$ 439,00

18/10/2018 11:00:08:552 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 440,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:05:20:529 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 880,00

18/10/2018 11:04:34:074 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 890,00

18/10/2018 11:04:02:340 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 900,00

16/10/2018 10:25:36:414 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.275,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2018 19:55:57:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.129,50

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2018 19:55:57:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 876,80

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2018 19:55:57:099 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 795,50

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:25:21:350 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 895,00

18/10/2018 11:24:43:890 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 900,00

18/10/2018 11:22:37:451 ASTOR STAUDT ME  R$ 984,00

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.765,40

12/12/2018 Página 13 de 61



Lote (17) - Pincel chato em madeira para pintura � Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica:

Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio Polido. nº 16.

Lote (18) - Papel Seda 50x70 cm nas cores: Verde:100 unidades; Azul: 100 unidades;

Amarelo: 100 unidades; Rosa: 100 unidades; Branco: 100 unidades. Totalizando as 500

unidades solicitadas.

Lote (19) - Eva emborrachado material borracha Eva, atóxico, com 2 mm de Espessura,

formato 40x50cm. Pacote com 10 folhas. Nas cores: Amarelo: 20 pacotes; Azul: 10 pacotes;

Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Branco: 10 pacotes. Totalizando as 60 pacotes

solicitadas.

Lote (20) - Cartolina comum nas Dimensões 500x660mm com Gramatura 120 g/m². Pacote

com 10 folhas. Nas cores: Azul: 10 pacotes; Amarelo: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes;

Rosa: 10 pacotes; Verde: 10 pacotes. Totalizando as 50 pacotes solicitadas.

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:24:06:142 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 900,00

18/10/2018 11:23:08:931 ASTOR STAUDT ME  R$ 954,00

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.998,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:26:35:524 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 100,00

18/10/2018 11:25:22:328 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 150,00

18/10/2018 11:26:24:057 ASTOR STAUDT ME  R$ 249,00

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:29:31:566 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 990,00

18/10/2018 11:29:39:144 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 999,99

18/10/2018 11:29:17:626 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.000,00

18/10/2018 11:28:20:309 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.120,00

18/10/2018 09:05:27:966 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES
ELETRONIC  R$ 1.800,00

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.543,60

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:27:58:887 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 400,00

18/10/2018 11:26:33:003 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 499,00

18/10/2018 11:26:01:927 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 500,00

18/10/2018 11:21:23:966 ASTOR STAUDT ME  R$ 598,00

18/10/2018 07:25:17:755 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.358,00
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Lote (21) - Cola Bastão 10 g (dez gramas), para papel, cartolina e fotos, a base de éter, com

poli glicosídeo, branca, lavável, não tóxica, fabricada com látex, aditivos, plastificantes. Com

validade mínima de 12 meses da data de entrega.

Lote (22) - Cola p/isopor de 90 gr com certificado de segurança do INMETRO. Caixa com 12

unidades.

Lote (23) - Bastão de cola quente fina para aplicações diversas. ideal para colagem

artesanal de madeira, papelão, papel, e.v.a., etc. Espessura: fina 7,5 mm x 300 mm

embalagem: composição resina de eva e resina taquificante ponto de amolecimento: 91°

com pacote de 1 kg

Lote (24) - Pistola Elétrica Para aplicação de cola quente fina bivolt, uso para colagem de

papel, papelão madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações.

Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

Lote (25) - Tesoura Apropriada para uso escolar, 13 cm, cores sortidas. Ponta arredondada,

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2018 20:02:33:331 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 138,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:24:53:340 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 595,00

18/10/2018 11:23:49:286 ASTOR STAUDT ME  R$ 598,00

16/10/2018 20:02:33:331 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 599,90

18/10/2018 07:29:47:478 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.214,60

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:37:06:827 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 2.835,99

18/10/2018 11:33:45:833 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 2.840,00

18/10/2018 11:35:18:892 ASTOR STAUDT ME  R$ 2.845,00

18/10/2018 11:30:30:599 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.900,00

17/10/2018 17:36:57:421 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 5.000,00

18/10/2018 07:29:47:478 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 25.794,00

18/10/2018 08:32:35:426 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:47:50:292 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 60,00

18/10/2018 11:48:13:993 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 88,00

16/10/2018 20:02:33:331 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 132,00

16/10/2018 10:28:21:422 ASTOR STAUDT ME  R$ 133,50

18/10/2018 07:29:47:478 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 267,00

12/12/2018 Página 15 de 61



lâmina em aço inox, com escala de 5 cm impressa cabo de reino termoplástica anatômico

color. Caixa com 12 unidades.

Lote (26) - Tesoura para picotar papel em aço inox, grande, cabo termoplástico em formato

anatômico de alta resistência

Lote (27) - Tinta guache pote com 250 ml nas cores: Vermelho: 10 unidades; Rosa: 10

unidades; Amarelo: 10 unidades; Branco: 10 unidades; Azul: 10 unidades; Verde: 10

unidades. Totalizando as 60 unidades solicitadas.

Lote (28) - Lápis de cor de madeira florestada contém uma exclusiva fórmula macia e

resistente, produzida com matérias-primas de alta qualidade. é ideal para criar desenhos

mais vivos, já que o estojo do produto vem com cores vivas e intensas. O estojo (caixa) traz

12 lápis, com uma ou duas cores metálicas, conforme sortimento, com lápis no formato

sextavado/hexagonal. Cores vivas e intensas Mina macia e resistente Madeira 100%

reflorestada e certificada FSC.

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 12:05:43:541 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 105,00

18/10/2018 11:56:32:783 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 110,00

18/10/2018 11:48:49:563 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 187,00

16/10/2018 10:28:21:422 ASTOR STAUDT ME  R$ 244,20

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2018 20:06:16:567 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 645,60

16/10/2018 10:29:58:677 ASTOR STAUDT ME  R$ 657,00

18/10/2018 07:32:04:001 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.314,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:51:20:752 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 335,99

18/10/2018 11:50:59:440 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 340,00

18/10/2018 11:50:47:412 ASTOR STAUDT ME  R$ 349,00

18/10/2018 11:47:15:953 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 350,00

18/10/2018 11:46:33:974 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 390,00

17/10/2018 17:37:49:121 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:57:33:326 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 350,00

18/10/2018 11:56:23:117 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 389,00

18/10/2018 11:51:17:289 ASTOR STAUDT ME  R$ 698,00

18/10/2018 07:32:04:001 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.464,00
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Lote (29) - Canetinha hidrográfica embalagem com 12 canetinhas para Colorir, traços finos,

estojo com 12 cores diferentes. Embalagem 01 estojo com 12 canetinhas. Composição:

ponta em poliéster, Resina plástica e tinta atóxica à Base de água.

Lote (30) - Papel Crepom 0,48 x 2 m - Caixa com 40 unidades, nas cores: Rosa: 10 caixas;

Verde: 10 caixas; Amarelo: 10 caixas; Vermelho: 10 caixas; Azul: 10 caixas; Laranja: 10

caixas; Branco: 10 caixas. Totalizando as 70 caixas solicitadas.

Lote (31) - Papel formato A4, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2 nas cores:

Amarelo: 10 resmas; Azul: 10 resmas; Verde: 10 resmas; Rosa: 10 resmas. Totalizando as

40 resmas solicitadas.

Lote (32) - Prancheta de acrílico, tamanho ofício.

Lote (33) - Papel kraft puro 66x96cm, pacote com 250 folhas

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 11:57:02:146 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 80,00

18/10/2018 11:56:01:287 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 91,00

18/10/2018 11:54:48:874 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 120,00

18/10/2018 11:51:47:154 ASTOR STAUDT ME  R$ 198,00

17/10/2018 17:37:49:121 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 200,00

18/10/2018 09:24:32:052 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 630,30

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 12:07:04:780 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.350,00

18/10/2018 12:06:08:936 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.440,00

18/10/2018 11:57:50:678 ASTOR STAUDT ME  R$ 3.930,00

17/10/2018 13:48:58:971 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.190,90

17/10/2018 17:37:49:121 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 12:03:13:574 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 800,00

16/10/2018 20:09:24:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 830,40

16/10/2018 10:31:05:736 ASTOR STAUDT ME  R$ 896,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 12:04:20:352 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 380,00

18/10/2018 12:01:56:183 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 390,00

16/10/2018 10:31:05:736 ASTOR STAUDT ME  R$ 413,80

17/10/2018 13:51:12:239 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 413,80

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (34) - QUADRO BRANCO MEDIDA-200 x 1,20  (aproximadamente) Material laminado

melamínico brilhante, moldura em alumínio, 02 presilhas na parte superior, com suporte para

apoiar apagador e pincéis.

Lote (35) - Pincel tamanho: nº 10; Formato: redondo; Virola: alumínio; Filamento: pônei;

Cabo: longo.

Lote (36) - ROLO para pintura, base d´água, espuma, com cabo, medida 6 cm.

Lote (37) - DAMA, tabuleiro confeccionado em MDF e peças em plástico, dimensões de

20x20, composto por 24 peças.

Lote (38) - JOGO DE XADREZ conjunto de pecas de xadrez em tamanho oficial com 16

pecas cor marfim + 16 pecas pretas, confeccionadas em poliestireno de alto impacto,

maciço, sem partes coladas ou encaixadas, lavável, atóxico, com peso e dimensões da

FIDE (altura do rei: 9cm). O conjunto e acondicionado em embalagem plástica transparente.

Acompanha tabuleiro em couro sintético com tela de reforço, com moldura, quadriculado

com 64 casas pintadas em duas cores e demarcado lateralmente com coordenadas

conforme especificações da FIDE, lavável.

16/10/2018 20:09:24:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 998,00

17/10/2018 13:51:12:239 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 1.091,65

18/10/2018 09:24:49:378 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 12:02:51:274 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.006,00

18/10/2018 09:25:30:235 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 1.007,79

18/10/2018 09:24:49:378 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2018 20:09:24:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 645,00

16/10/2018 10:31:05:736 ASTOR STAUDT ME  R$ 691,50

18/10/2018 09:24:49:378 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2018 20:12:23:431 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 556,40

16/10/2018 10:32:05:670 ASTOR STAUDT ME  R$ 558,90

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2018 12:31:13:733 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 544,50

18/10/2018 12:26:44:629 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES
ELETRONIC  R$ 545,79

16/10/2018 10:32:05:670 ASTOR STAUDT ME  R$ 563,10

18/10/2018 09:26:09:013 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.000,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 18/10/2018, às 10:49:38 horas, no lote (1) - PAPEL CARBONO � formato A4,

película de poliéster, caixa com 100 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/12/2018, às 12:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:06:26 horas, no lote (1) - PAPEL CARBONO � formato A4,

película de poliéster, caixa com 100 folhas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:42:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:42:51 horas, no lote (1) - PAPEL CARBONO � formato A4,

película de poliéster, caixa com 100 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:42:51 horas, no lote (1) - PAPEL CARBONO � formato A4,

película de poliéster, caixa com 100 folhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

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

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 230,00.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

16/10/2018 20:12:23:431 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.610,00

16/10/2018 10:32:05:670 ASTOR STAUDT ME  R$ 1.629,00

18/10/2018 09:26:09:013 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.000,00
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    No dia 18/10/2018, às 10:43:43 horas, no lote (2) - TESOURA COM CABO 8 � 21 cm:

Cabo anatômico, corte superpreciso, em aço inoxidável de boa qualidade e durabilidade,

prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/10/2018, às 10:28:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 10:28:39 horas, no lote (2) - TESOURA COM CABO 8 � 21 cm:

Cabo anatômico, corte superpreciso, em aço inoxidável de boa qualidade e durabilidade,

prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou

o fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 11/12/2018, às

12:06:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:06:47 horas, no lote (2) - TESOURA COM CABO 8 � 21 cm:

Cabo anatômico, corte superpreciso, em aço inoxidável de boa qualidade e durabilidade,

prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:43:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:43:19 horas, no lote (2) - TESOURA COM CABO 8 � 21 cm:

Cabo anatômico, corte superpreciso, em aço inoxidável de boa qualidade e durabilidade,

prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:43:19 horas, no lote (2) - TESOURA COM CABO 8 � 21 cm:

Cabo anatômico, corte superpreciso, em aço inoxidável de boa qualidade e durabilidade,

prazo de validade indeterminado. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 10:40:01 horas, no lote (3) - COLA PLÁSTICA � branca, para uso

em escritório, frasco com 1000 ml, de boa qualidade, resistente, e que não inale mau cheiro,
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prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos. Pacote com 12 unidades. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018, às 10:28:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 10:28:53 horas, no lote (3) - COLA PLÁSTICA � branca, para uso

em escritório, frasco com 1000 ml, de boa qualidade, resistente, e que não inale mau cheiro,

prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos. Pacote com 12 unidades. -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP. No dia 11/12/2018, às 12:07:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:07:07 horas, no lote (3) - COLA PLÁSTICA � branca, para uso

em escritório, frasco com 1000 ml, de boa qualidade, resistente, e que não inale mau cheiro,

prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos. Pacote com 12 unidades. -  a situação

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia

12/12/2018, às 16:43:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:43:47 horas, no lote (3) - COLA PLÁSTICA � branca, para uso

em escritório, frasco com 1000 ml, de boa qualidade, resistente, e que não inale mau cheiro,

prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos. Pacote com 12 unidades. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:43:47 horas, no lote (3) - COLA PLÁSTICA � branca, para uso

em escritório, frasco com 1000 ml, de boa qualidade, resistente, e que não inale mau cheiro,

prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos. Pacote com 12 unidades. -  pelo critério

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 380,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:04:35 horas, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO �

Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente
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Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,

aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2018, às

16:45:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2018, às 16:45:51 horas, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO �

Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente

Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,

aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor:

HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 30/11/2018, às 11:00:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/11/2018, às 11:00:54 horas, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO �

Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente

Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,

aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o

fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 03/12/2018, às 11:30:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2018, às 11:30:20 horas, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO �

Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente

Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,

aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
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foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o

fornecedor: ASTOR STAUDT ME. No dia 04/12/2018, às 14:08:30 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2018, às 14:08:30 horas, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO �

Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente

Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,

aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o

fornecedor: DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. -. No dia

11/12/2018, às 12:08:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:08:38 horas, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO �

Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente

Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,

aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa STAR

COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às

16:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:44:28 horas, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO �

Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente

Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,

aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das
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exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:44:28 horas, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO �

Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente

Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,

aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

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

á empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA com o valor R$ 1.350,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:07:28 horas, no lote (5) - APAGADOR � para quadro branco,

corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade, medindo 15cmx5,5cm. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018, às 10:29:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 10:29:01 horas, no lote (5) - APAGADOR � para quadro branco,

corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade, medindo 15cmx5,5cm. -

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

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO E

SERVICOS LTDA - EPP. No dia 11/12/2018, às 12:09:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:09:10 horas, no lote (5) - APAGADOR � para quadro branco,

corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade, medindo 15cmx5,5cm. -

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

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No

dia 12/12/2018, às 16:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:44:54 horas, no lote (5) - APAGADOR � para quadro branco,

corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade, medindo 15cmx5,5cm. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com
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fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:44:54 horas, no lote (5) - APAGADOR � para quadro branco,

corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade, medindo 15cmx5,5cm. -

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

69,90.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:09:29 horas, no lote (6) - TACHINHA � caixa com 100 unidades

colorida, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 12:21:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:21:34 horas, no lote (6) - TACHINHA � caixa com 100 unidades

colorida, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,

vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:45:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:45:31 horas, no lote (6) - TACHINHA � caixa com 100 unidades

colorida, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:45:31 horas, no lote (6) - TACHINHA � caixa com 100 unidades

colorida, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL

DE ESCRITORIO LTDA. - com o valor R$ 349,50.
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    No dia 18/10/2018, às 11:06:57 horas, no lote (7) - RÉGUA � de 50 cm em acrílico,

transparente, medindo aprox. 50 (quarenta) cm de comprimento, 3 (três) cm de largura, de

boa qualidade, prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/12/2018, às 12:29:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:29:20 horas, no lote (7) - RÉGUA � de 50 cm em acrílico,

transparente, medindo aprox. 50 (quarenta) cm de comprimento, 3 (três) cm de largura, de

boa qualidade, prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, vencedora do

certame. No dia 12/12/2018, às 16:46:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:46:05 horas, no lote (7) - RÉGUA � de 50 cm em acrílico,

transparente, medindo aprox. 50 (quarenta) cm de comprimento, 3 (três) cm de largura, de

boa qualidade, prazo de validade indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:46:05 horas, no lote (7) - RÉGUA � de 50 cm em acrílico,

transparente, medindo aprox. 50 (quarenta) cm de comprimento, 3 (três) cm de largura, de

boa qualidade, prazo de validade indeterminado. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE

ESCRITORIO LTDA. - com o valor R$ 133,50.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:10:44 horas, no lote (8) - Fita Adesiva crepe medindo:

48mmx50m. Composição: papel crepado, adesivo a base de borracha e resinas.

Embalagem contendo 5 rolos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

18/10/2018, às 13:45:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2018, às 13:45:30 horas, no lote (8) - Fita Adesiva crepe medindo:

48mmx50m. Composição: papel crepado, adesivo a base de borracha e resinas.

Embalagem contendo 5 rolos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
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da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. No dia 11/12/2018, às 12:29:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:29:46 horas, no lote (8) - Fita Adesiva crepe medindo:

48mmx50m. Composição: papel crepado, adesivo a base de borracha e resinas.

Embalagem contendo 5 rolos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:46:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:46:38 horas, no lote (8) - Fita Adesiva crepe medindo:

48mmx50m. Composição: papel crepado, adesivo a base de borracha e resinas.

Embalagem contendo 5 rolos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:46:38 horas, no lote (8) - Fita Adesiva crepe medindo:

48mmx50m. Composição: papel crepado, adesivo a base de borracha e resinas.

Embalagem contendo 5 rolos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 1.300,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 10:49:56 horas, no lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m,

nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul: 100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde:

100 unidades. Totalizando as 400 unidades solicitadas. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 22/11/2018, às 16:46:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2018, às 16:46:08 horas, no lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m,

nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul: 100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde:

100 unidades. Totalizando as 400 unidades solicitadas. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA

TIBES - desclassificou o fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 30/11/2018, às
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11:01:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/11/2018, às 11:01:11 horas, no lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m,

nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul: 100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde:

100 unidades. Totalizando as 400 unidades solicitadas. -  a situação do lote foi alterada

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

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP. No dia 11/12/2018, às 12:30:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:30:01 horas, no lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m,

nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul: 100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde:

100 unidades. Totalizando as 400 unidades solicitadas. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:47:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:47:02 horas, no lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m,

nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul: 100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde:

100 unidades. Totalizando as 400 unidades solicitadas. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:47:02 horas, no lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m,

nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul: 100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde:

100 unidades. Totalizando as 400 unidades solicitadas. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 180,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 10:54:11 horas, no lote (10) - Tinta para tecido, acrílica, atóxica,

resistente a lavagens embalagem com aproximadamente 250 ml. Caixa com 06 unidades.

Nas Cores: Amarelo: 50 caixas. Azul: 50 caixas. Branca:50 caixas. Margenta: 50 caixas.

Vermelho:50 caixas. Verde: 50 caixas. Totalizando as 300 caixas solicitadas. -  a situação do

12/12/2018 Página 28 de 61



lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/10/2018, às 09:47:42 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2018, às 09:47:42 horas, no lote (10) - Tinta para tecido, acrílica, atóxica,

resistente a lavagens embalagem com aproximadamente 250 ml. Caixa com 06 unidades.

Nas Cores: Amarelo: 50 caixas. Azul: 50 caixas. Branca:50 caixas. Margenta: 50 caixas.

Vermelho:50 caixas. Verde: 50 caixas. Totalizando as 300 caixas solicitadas. -  a situação do

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No

dia 11/12/2018, às 12:30:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:30:15 horas, no lote (10) - Tinta para tecido, acrílica, atóxica,

resistente a lavagens embalagem com aproximadamente 250 ml. Caixa com 06 unidades.

Nas Cores: Amarelo: 50 caixas. Azul: 50 caixas. Branca:50 caixas. Margenta: 50 caixas.

Vermelho:50 caixas. Verde: 50 caixas. Totalizando as 300 caixas solicitadas. -  a situação do

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia

12/12/2018, às 16:47:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:47:24 horas, no lote (10) - Tinta para tecido, acrílica, atóxica,

resistente a lavagens embalagem com aproximadamente 250 ml. Caixa com 06 unidades.

Nas Cores: Amarelo: 50 caixas. Azul: 50 caixas. Branca:50 caixas. Margenta: 50 caixas.

Vermelho:50 caixas. Verde: 50 caixas. Totalizando as 300 caixas solicitadas. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:47:24 horas, no lote (10) - Tinta para tecido, acrílica, atóxica,

resistente a lavagens embalagem com aproximadamente 250 ml. Caixa com 06 unidades.

Nas Cores: Amarelo: 50 caixas. Azul: 50 caixas. Branca:50 caixas. Margenta: 50 caixas.

Vermelho:50 caixas. Verde: 50 caixas. Totalizando as 300 caixas solicitadas. -  pelo critério

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 18.000,00.
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    No dia 18/10/2018, às 11:08:22 horas, no lote (11) - Fita de cetim com duas faces: 02 cm.

Peça com 10 metros. Nas CORES: Azul: 10 peças; Amarelo: 10 peças; Rosa: 10 peças;

Totalizando as 30 peças solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 11/12/2018, às 12:31:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:31:31 horas, no lote (11) - Fita de cetim com duas faces: 02 cm.

Peça com 10 metros. Nas CORES: Azul: 10 peças; Amarelo: 10 peças; Rosa: 10 peças;

Totalizando as 30 peças solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:48:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:48:52 horas, no lote (11) - Fita de cetim com duas faces: 02 cm.

Peça com 10 metros. Nas CORES: Azul: 10 peças; Amarelo: 10 peças; Rosa: 10 peças;

Totalizando as 30 peças solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:48:52 horas, no lote (11) - Fita de cetim com duas faces: 02 cm.

Peça com 10 metros. Nas CORES: Azul: 10 peças; Amarelo: 10 peças; Rosa: 10 peças;

Totalizando as 30 peças solicitadas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 399,90.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:08:46 horas, no lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão �

indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo medindo de 100 a 200 metros. Prazo de

validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos; Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos;

Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100 rolos solicitadas. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2018, às 16:46:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/11/2018, às 16:46:33 horas, no lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão �
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indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo medindo de 100 a 200 metros. Prazo de

validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos; Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos;

Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100 rolos solicitadas. -  a situação do lote

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia

30/11/2018, às 11:01:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/11/2018, às 11:01:31 horas, no lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão �

indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo medindo de 100 a 200 metros. Prazo de

validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos; Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos;

Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100 rolos solicitadas. -  a situação do lote

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

RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP. No dia 11/12/2018, às 12:31:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:31:48 horas, no lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão �

indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo medindo de 100 a 200 metros. Prazo de

validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos; Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos;

Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100 rolos solicitadas. -  a situação do lote

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia

12/12/2018, às 16:49:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:49:13 horas, no lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão �

indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo medindo de 100 a 200 metros. Prazo de

validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos; Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos;

Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100 rolos solicitadas. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto

no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a

proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:49:13 horas, no lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão �

indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo medindo de 100 a 200 metros. Prazo de
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validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos; Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos;

Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100 rolos solicitadas. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:32:43 horas, no lote (13) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 4,50 mm. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/12/2018, às 12:32:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:32:15 horas, no lote (13) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 4,50 mm. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:49:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:49:35 horas, no lote (13) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 4,50 mm. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:49:35 horas, no lote (13) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 4,50 mm. Pacote c/20 und. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 1.129,40.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:13:29 horas, no lote (14) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 3,5 mm. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/12/2018, às 12:34:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 12:34:56 horas, no lote (14) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 3,5 mm. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

12/12/2018 Página 32 de 61



Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:49:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:49:56 horas, no lote (14) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 3,5 mm. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:49:56 horas, no lote (14) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 3,5 mm. Pacote c/20 und. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 876,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:24:15 horas, no lote (15) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 2,0m. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:02:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:02:42 horas, no lote (15) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 2,0m. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:50:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:50:15 horas, no lote (15) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 2,0m. Pacote c/20 und. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil
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consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:50:15 horas, no lote (15) - Agulha de Mão (número 9) - aço

niquelado, medindo 2,0m. Pacote c/20 und. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

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

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 795,40.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:32:27 horas, no lote (16) - Pincel chato em madeira para pintura �

Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica: Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio

Polido. nº 10. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às

13:03:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:03:27 horas, no lote (16) - Pincel chato em madeira para pintura �

Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica: Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio

Polido. nº 10. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, vencedora do certame. No

dia 12/12/2018, às 16:50:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:50:40 horas, no lote (16) - Pincel chato em madeira para pintura �

Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica: Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio

Polido. nº 10. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:50:40 horas, no lote (16) - Pincel chato em madeira para pintura �

Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica: Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio

Polido. nº 10. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. - com o valor R$

894,90.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:47:52 horas, no lote (17) - Pincel chato em madeira para pintura �
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Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica: Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio

Polido. nº 16. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às

13:04:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:04:46 horas, no lote (17) - Pincel chato em madeira para pintura �

Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica: Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio

Polido. nº 16. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP,

vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:51:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:51:00 horas, no lote (17) - Pincel chato em madeira para pintura �

Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica: Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio

Polido. nº 16. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:51:00 horas, no lote (17) - Pincel chato em madeira para pintura �

Composição: Pelo: Orelha de Boi. Técnica: Óleo e Acrílica. Cabo: Longo. Virola: Alumínio

Polido. nº 16. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 900,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:50:43 horas, no lote (18) - Papel Seda 50x70 cm nas cores:

Verde:100 unidades; Azul: 100 unidades; Amarelo: 100 unidades; Rosa: 100 unidades;

Branco: 100 unidades. Totalizando as 500 unidades solicitadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:06:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:06:11 horas, no lote (18) - Papel Seda 50x70 cm nas cores:

Verde:100 unidades; Azul: 100 unidades; Amarelo: 100 unidades; Rosa: 100 unidades;

Branco: 100 unidades. Totalizando as 500 unidades solicitadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento
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no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:53:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:53:58 horas, no lote (18) - Papel Seda 50x70 cm nas cores:

Verde:100 unidades; Azul: 100 unidades; Amarelo: 100 unidades; Rosa: 100 unidades;

Branco: 100 unidades. Totalizando as 500 unidades solicitadas. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:53:58 horas, no lote (18) - Papel Seda 50x70 cm nas cores:

Verde:100 unidades; Azul: 100 unidades; Amarelo: 100 unidades; Rosa: 100 unidades;

Branco: 100 unidades. Totalizando as 500 unidades solicitadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:33:17 horas, no lote (19) - Eva emborrachado material borracha

Eva, atóxico, com 2 mm de Espessura, formato 40x50cm. Pacote com 10 folhas. Nas cores:

Amarelo: 20 pacotes; Azul: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Branco: 10

pacotes. Totalizando as 60 pacotes solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:06:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:06:36 horas, no lote (19) - Eva emborrachado material borracha

Eva, atóxico, com 2 mm de Espessura, formato 40x50cm. Pacote com 10 folhas. Nas cores:

Amarelo: 20 pacotes; Azul: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Branco: 10

pacotes. Totalizando as 60 pacotes solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:51:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 12/12/2018, às 16:51:44 horas, no lote (19) - Eva emborrachado material borracha

Eva, atóxico, com 2 mm de Espessura, formato 40x50cm. Pacote com 10 folhas. Nas cores:

Amarelo: 20 pacotes; Azul: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Branco: 10

pacotes. Totalizando as 60 pacotes solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:51:44 horas, no lote (19) - Eva emborrachado material borracha

Eva, atóxico, com 2 mm de Espessura, formato 40x50cm. Pacote com 10 folhas. Nas cores:

Amarelo: 20 pacotes; Azul: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Branco: 10

pacotes. Totalizando as 60 pacotes solicitadas. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 990,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:33:00 horas, no lote (20) - Cartolina comum nas Dimensões

500x660mm com Gramatura 120 g/m². Pacote com 10 folhas. Nas cores: Azul: 10 pacotes;

Amarelo: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Verde: 10 pacotes.

Totalizando as 50 pacotes solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 11/12/2018, às 13:07:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:07:00 horas, no lote (20) - Cartolina comum nas Dimensões

500x660mm com Gramatura 120 g/m². Pacote com 10 folhas. Nas cores: Azul: 10 pacotes;

Amarelo: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Verde: 10 pacotes.

Totalizando as 50 pacotes solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:52:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:52:05 horas, no lote (20) - Cartolina comum nas Dimensões

500x660mm com Gramatura 120 g/m². Pacote com 10 folhas. Nas cores: Azul: 10 pacotes;

Amarelo: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Verde: 10 pacotes.
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Totalizando as 50 pacotes solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:52:05 horas, no lote (20) - Cartolina comum nas Dimensões

500x660mm com Gramatura 120 g/m². Pacote com 10 folhas. Nas cores: Azul: 10 pacotes;

Amarelo: 10 pacotes; Vermelho: 10 pacotes; Rosa: 10 pacotes; Verde: 10 pacotes.

Totalizando as 50 pacotes solicitadas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

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

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:53:34 horas, no lote (21) - Cola Bastão 10 g (dez gramas), para

papel, cartolina e fotos, a base de éter, com poli glicosídeo, branca, lavável, não tóxica,

fabricada com látex, aditivos, plastificantes. Com validade mínima de 12 meses da data de

entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:08:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:08:10 horas, no lote (21) - Cola Bastão 10 g (dez gramas), para

papel, cartolina e fotos, a base de éter, com poli glicosídeo, branca, lavável, não tóxica,

fabricada com látex, aditivos, plastificantes. Com validade mínima de 12 meses da data de

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

o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No

dia 12/12/2018, às 16:55:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:55:14 horas, no lote (21) - Cola Bastão 10 g (dez gramas), para

papel, cartolina e fotos, a base de éter, com poli glicosídeo, branca, lavável, não tóxica,

fabricada com látex, aditivos, plastificantes. Com validade mínima de 12 meses da data de

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

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.
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    No dia 12/12/2018, às 16:55:14 horas, no lote (21) - Cola Bastão 10 g (dez gramas), para

papel, cartolina e fotos, a base de éter, com poli glicosídeo, branca, lavável, não tóxica,

fabricada com látex, aditivos, plastificantes. Com validade mínima de 12 meses da data de

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

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 138,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:38:33 horas, no lote (22) - Cola p/isopor de 90 gr com certificado

de segurança do INMETRO. Caixa com 12 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:09:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:09:00 horas, no lote (22) - Cola p/isopor de 90 gr com certificado

de segurança do INMETRO. Caixa com 12 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos

a empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, vencedora do

certame. No dia 12/12/2018, às 16:55:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:55:40 horas, no lote (22) - Cola p/isopor de 90 gr com certificado

de segurança do INMETRO. Caixa com 12 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:55:40 horas, no lote (22) - Cola p/isopor de 90 gr com certificado

de segurança do INMETRO. Caixa com 12 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE

ESCRITORIO LTDA. - com o valor R$ 550,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:46:40 horas, no lote (23) - Bastão de cola quente fina para

aplicações diversas. ideal para colagem artesanal de madeira, papelão, papel, e.v.a., etc.

Espessura: fina 7,5 mm x 300 mm embalagem: composição resina de eva e resina

taquificante ponto de amolecimento: 91° com pacote de 1 kg -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:10:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/12/2018, às 13:10:10 horas, no lote (23) - Bastão de cola quente fina para

aplicações diversas. ideal para colagem artesanal de madeira, papelão, papel, e.v.a., etc.

Espessura: fina 7,5 mm x 300 mm embalagem: composição resina de eva e resina

taquificante ponto de amolecimento: 91° com pacote de 1 kg -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,

vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:55:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:55:59 horas, no lote (23) - Bastão de cola quente fina para

aplicações diversas. ideal para colagem artesanal de madeira, papelão, papel, e.v.a., etc.

Espessura: fina 7,5 mm x 300 mm embalagem: composição resina de eva e resina

taquificante ponto de amolecimento: 91° com pacote de 1 kg -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:55:59 horas, no lote (23) - Bastão de cola quente fina para

aplicações diversas. ideal para colagem artesanal de madeira, papelão, papel, e.v.a., etc.

Espessura: fina 7,5 mm x 300 mm embalagem: composição resina de eva e resina

taquificante ponto de amolecimento: 91° com pacote de 1 kg -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL

DE ESCRITORIO LTDA. - com o valor R$ 2.835,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:49:07 horas, no lote (24) - Pistola Elétrica Para aplicação de

cola quente fina bivolt, uso para colagem de papel, papelão madeira, cortiça, isopor,

artesanato em geral, flores, decorações. Embalagem com dados de identificação do produto

e marca do fabricante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018,

às 10:29:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 10:29:25 horas, no lote (24) - Pistola Elétrica Para aplicação de

cola quente fina bivolt, uso para colagem de papel, papelão madeira, cortiça, isopor,

artesanato em geral, flores, decorações. Embalagem com dados de identificação do produto
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e marca do fabricante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 11/12/2018, às 13:11:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:11:18 horas, no lote (24) - Pistola Elétrica Para aplicação de

cola quente fina bivolt, uso para colagem de papel, papelão madeira, cortiça, isopor,

artesanato em geral, flores, decorações. Embalagem com dados de identificação do produto

e marca do fabricante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, vencedora do certame. No

dia 12/12/2018, às 17:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 17:04:51 horas, no lote (24) - Pistola Elétrica Para aplicação de

cola quente fina bivolt, uso para colagem de papel, papelão madeira, cortiça, isopor,

artesanato em geral, flores, decorações. Embalagem com dados de identificação do produto

e marca do fabricante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 17:04:51 horas, no lote (24) - Pistola Elétrica Para aplicação de

cola quente fina bivolt, uso para colagem de papel, papelão madeira, cortiça, isopor,

artesanato em geral, flores, decorações. Embalagem com dados de identificação do produto

e marca do fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. - com o

valor R$ 88,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:10:46 horas, no lote (25) - Tesoura Apropriada para uso escolar,

13 cm, cores sortidas. Ponta arredondada, lâmina em aço inox, com escala de 5 cm

impressa cabo de reino termoplástica anatômico color. Caixa com 12 unidades. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2018, às 16:47:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2018, às 16:47:04 horas, no lote (25) - Tesoura Apropriada para uso escolar,
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13 cm, cores sortidas. Ponta arredondada, lâmina em aço inox, com escala de 5 cm

impressa cabo de reino termoplástica anatômico color. Caixa com 12 unidades. -  a situação

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

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No

dia 11/12/2018, às 13:13:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:13:54 horas, no lote (25) - Tesoura Apropriada para uso escolar,

13 cm, cores sortidas. Ponta arredondada, lâmina em aço inox, com escala de 5 cm

impressa cabo de reino termoplástica anatômico color. Caixa com 12 unidades. -  a situação

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia

12/12/2018, às 16:56:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:56:40 horas, no lote (25) - Tesoura Apropriada para uso escolar,

13 cm, cores sortidas. Ponta arredondada, lâmina em aço inox, com escala de 5 cm

impressa cabo de reino termoplástica anatômico color. Caixa com 12 unidades. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:56:40 horas, no lote (25) - Tesoura Apropriada para uso escolar,

13 cm, cores sortidas. Ponta arredondada, lâmina em aço inox, com escala de 5 cm

impressa cabo de reino termoplástica anatômico color. Caixa com 12 unidades. -  pelo

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

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 110,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:47:21 horas, no lote (26) - Tesoura para picotar papel em aço

inox, grande, cabo termoplástico em formato anatômico de alta resistência -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:14:37 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:14:37 horas, no lote (26) - Tesoura para picotar papel em aço

inox, grande, cabo termoplástico em formato anatômico de alta resistência -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia

12/12/2018, às 16:56:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:56:59 horas, no lote (26) - Tesoura para picotar papel em aço

inox, grande, cabo termoplástico em formato anatômico de alta resistência -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:56:59 horas, no lote (26) - Tesoura para picotar papel em aço

inox, grande, cabo termoplástico em formato anatômico de alta resistência -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 645,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 11:52:18 horas, no lote (27) - Tinta guache pote com 250 ml nas

cores: Vermelho: 10 unidades; Rosa: 10 unidades; Amarelo: 10 unidades; Branco: 10

unidades; Azul: 10 unidades; Verde: 10 unidades. Totalizando as 60 unidades solicitadas. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:15:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:15:13 horas, no lote (27) - Tinta guache pote com 250 ml nas

cores: Vermelho: 10 unidades; Rosa: 10 unidades; Amarelo: 10 unidades; Branco: 10

unidades; Azul: 10 unidades; Verde: 10 unidades. Totalizando as 60 unidades solicitadas. -

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

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa DAGEAL-COMERCIO DE

MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:57:23

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:57:23 horas, no lote (27) - Tinta guache pote com 250 ml nas
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cores: Vermelho: 10 unidades; Rosa: 10 unidades; Amarelo: 10 unidades; Branco: 10

unidades; Azul: 10 unidades; Verde: 10 unidades. Totalizando as 60 unidades solicitadas. -

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

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:57:23 horas, no lote (27) - Tinta guache pote com 250 ml nas

cores: Vermelho: 10 unidades; Rosa: 10 unidades; Amarelo: 10 unidades; Branco: 10

unidades; Azul: 10 unidades; Verde: 10 unidades. Totalizando as 60 unidades solicitadas. -

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

DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. - com o valor R$ 335,40.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:03:10 horas, no lote (28) - Lápis de cor de madeira florestada

contém uma exclusiva fórmula macia e resistente, produzida com matérias-primas de alta

qualidade. é ideal para criar desenhos mais vivos, já que o estojo do produto vem com cores

vivas e intensas. O estojo (caixa) traz 12 lápis, com uma ou duas cores metálicas, conforme

sortimento, com lápis no formato sextavado/hexagonal. Cores vivas e intensas Mina macia e

resistente Madeira 100% reflorestada e certificada FSC. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:15:46 horas, no lote (28) - Lápis de cor de madeira florestada

contém uma exclusiva fórmula macia e resistente, produzida com matérias-primas de alta

qualidade. é ideal para criar desenhos mais vivos, já que o estojo do produto vem com cores

vivas e intensas. O estojo (caixa) traz 12 lápis, com uma ou duas cores metálicas, conforme

sortimento, com lápis no formato sextavado/hexagonal. Cores vivas e intensas Mina macia e

resistente Madeira 100% reflorestada e certificada FSC. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:57:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:57:44 horas, no lote (28) - Lápis de cor de madeira florestada

contém uma exclusiva fórmula macia e resistente, produzida com matérias-primas de alta

qualidade. é ideal para criar desenhos mais vivos, já que o estojo do produto vem com cores

12/12/2018 Página 44 de 61



vivas e intensas. O estojo (caixa) traz 12 lápis, com uma ou duas cores metálicas, conforme

sortimento, com lápis no formato sextavado/hexagonal. Cores vivas e intensas Mina macia e

resistente Madeira 100% reflorestada e certificada FSC. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:57:44 horas, no lote (28) - Lápis de cor de madeira florestada

contém uma exclusiva fórmula macia e resistente, produzida com matérias-primas de alta

qualidade. é ideal para criar desenhos mais vivos, já que o estojo do produto vem com cores

vivas e intensas. O estojo (caixa) traz 12 lápis, com uma ou duas cores metálicas, conforme

sortimento, com lápis no formato sextavado/hexagonal. Cores vivas e intensas Mina macia e

resistente Madeira 100% reflorestada e certificada FSC. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 349,80.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:07:11 horas, no lote (29) - Canetinha hidrográfica embalagem

com 12 canetinhas para Colorir, traços finos, estojo com 12 cores diferentes. Embalagem 01

estojo com 12 canetinhas. Composição: ponta em poliéster, Resina plástica e tinta atóxica à

Base de água. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às

13:16:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:16:16 horas, no lote (29) - Canetinha hidrográfica embalagem

com 12 canetinhas para Colorir, traços finos, estojo com 12 cores diferentes. Embalagem 01

estojo com 12 canetinhas. Composição: ponta em poliéster, Resina plástica e tinta atóxica à

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

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP,

vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:58:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:58:07 horas, no lote (29) - Canetinha hidrográfica embalagem

com 12 canetinhas para Colorir, traços finos, estojo com 12 cores diferentes. Embalagem 01

estojo com 12 canetinhas. Composição: ponta em poliéster, Resina plástica e tinta atóxica à
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Base de água. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:58:07 horas, no lote (29) - Canetinha hidrográfica embalagem

com 12 canetinhas para Colorir, traços finos, estojo com 12 cores diferentes. Embalagem 01

estojo com 12 canetinhas. Composição: ponta em poliéster, Resina plástica e tinta atóxica à

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

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 79,80.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:11:00 horas, no lote (30) - Papel Crepom 0,48 x 2 m - Caixa

com 40 unidades, nas cores: Rosa: 10 caixas; Verde: 10 caixas; Amarelo: 10 caixas;

Vermelho: 10 caixas; Azul: 10 caixas; Laranja: 10 caixas; Branco: 10 caixas. Totalizando as

70 caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018,

às 13:16:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:16:49 horas, no lote (30) - Papel Crepom 0,48 x 2 m - Caixa

com 40 unidades, nas cores: Rosa: 10 caixas; Verde: 10 caixas; Amarelo: 10 caixas;

Vermelho: 10 caixas; Azul: 10 caixas; Laranja: 10 caixas; Branco: 10 caixas. Totalizando as

70 caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP,

vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:58:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:58:42 horas, no lote (30) - Papel Crepom 0,48 x 2 m - Caixa

com 40 unidades, nas cores: Rosa: 10 caixas; Verde: 10 caixas; Amarelo: 10 caixas;

Vermelho: 10 caixas; Azul: 10 caixas; Laranja: 10 caixas; Branco: 10 caixas. Totalizando as

70 caixas solicitadas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o
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objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:58:42 horas, no lote (30) - Papel Crepom 0,48 x 2 m - Caixa

com 40 unidades, nas cores: Rosa: 10 caixas; Verde: 10 caixas; Amarelo: 10 caixas;

Vermelho: 10 caixas; Azul: 10 caixas; Laranja: 10 caixas; Branco: 10 caixas. Totalizando as

70 caixas solicitadas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

com o valor R$ 3.349,50.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:27:14 horas, no lote (31) - Papel formato A4, dimensões 210 x

297 mm, gramatura 75 g/m2 nas cores: Amarelo: 10 resmas; Azul: 10 resmas; Verde: 10

resmas; Rosa: 10 resmas. Totalizando as 40 resmas solicitadas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/11/2018, às 16:47:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/11/2018, às 16:47:29 horas, no lote (31) - Papel formato A4, dimensões 210 x

297 mm, gramatura 75 g/m2 nas cores: Amarelo: 10 resmas; Azul: 10 resmas; Verde: 10

resmas; Rosa: 10 resmas. Totalizando as 40 resmas solicitadas. -  a situação do lote foi

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

FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia

11/12/2018, às 13:17:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:17:51 horas, no lote (31) - Papel formato A4, dimensões 210 x

297 mm, gramatura 75 g/m2 nas cores: Amarelo: 10 resmas; Azul: 10 resmas; Verde: 10

resmas; Rosa: 10 resmas. Totalizando as 40 resmas solicitadas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 16:59:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 16:59:42 horas, no lote (31) - Papel formato A4, dimensões 210 x

297 mm, gramatura 75 g/m2 nas cores: Amarelo: 10 resmas; Azul: 10 resmas; Verde: 10

resmas; Rosa: 10 resmas. Totalizando as 40 resmas solicitadas. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto
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no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 16:59:42 horas, no lote (31) - Papel formato A4, dimensões 210 x

297 mm, gramatura 75 g/m2 nas cores: Amarelo: 10 resmas; Azul: 10 resmas; Verde: 10

resmas; Rosa: 10 resmas. Totalizando as 40 resmas solicitadas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 830,40.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:31:42 horas, no lote (32) - Prancheta de acrílico, tamanho ofício.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2018, às 16:47:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2018, às 16:47:39 horas, no lote (32) - Prancheta de acrílico, tamanho ofício.

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

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: HOLANDA

PAPELARIA EIRELI. No dia 11/12/2018, às 13:19:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:19:10 horas, no lote (32) - Prancheta de acrílico, tamanho ofício.

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

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No

dia 12/12/2018, às 17:00:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 17:00:03 horas, no lote (32) - Prancheta de acrílico, tamanho ofício.

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

fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 17:00:03 horas, no lote (32) - Prancheta de acrílico, tamanho ofício.

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

390,00.
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    No dia 18/10/2018, às 12:11:10 horas, no lote (33) - Papel kraft puro 66x96cm, pacote

com 250 folhas -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às

13:22:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:22:24 horas, no lote (33) - Papel kraft puro 66x96cm, pacote

com 250 folhas -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP,

vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 17:00:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 17:00:24 horas, no lote (33) - Papel kraft puro 66x96cm, pacote

com 250 folhas -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 17:00:24 horas, no lote (33) - Papel kraft puro 66x96cm, pacote

com 250 folhas -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 998,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:08:28 horas, no lote (34) - QUADRO BRANCO MEDIDA-200 x

1,20  (aproximadamente) Material laminado melamínico brilhante, moldura em alumínio, 02

presilhas na parte superior, com suporte para apoiar apagador e pincéis. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:23:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:23:30 horas, no lote (34) - QUADRO BRANCO MEDIDA-200 x

1,20  (aproximadamente) Material laminado melamínico brilhante, moldura em alumínio, 02

presilhas na parte superior, com suporte para apoiar apagador e pincéis. -  a situação do lote

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a
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proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia

12/12/2018, às 17:00:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 17:00:43 horas, no lote (34) - QUADRO BRANCO MEDIDA-200 x

1,20  (aproximadamente) Material laminado melamínico brilhante, moldura em alumínio, 02

presilhas na parte superior, com suporte para apoiar apagador e pincéis. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto

no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a

proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 17:00:43 horas, no lote (34) - QUADRO BRANCO MEDIDA-200 x

1,20  (aproximadamente) Material laminado melamínico brilhante, moldura em alumínio, 02

presilhas na parte superior, com suporte para apoiar apagador e pincéis. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 1.005,99.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:27:30 horas, no lote (35) - Pincel tamanho: nº 10; Formato:

redondo; Virola: alumínio; Filamento: pônei; Cabo: longo. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:40:49 horas, no lote (35) - Pincel tamanho: nº 10; Formato:

redondo; Virola: alumínio; Filamento: pônei; Cabo: longo. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das

exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o

item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa

apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 17:01:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 17:01:03 horas, no lote (35) - Pincel tamanho: nº 10; Formato:

redondo; Virola: alumínio; Filamento: pônei; Cabo: longo. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta

de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto

12/12/2018 Página 50 de 61



no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 17:01:03 horas, no lote (35) - Pincel tamanho: nº 10; Formato:

redondo; Virola: alumínio; Filamento: pônei; Cabo: longo. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 645,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:15:26 horas, no lote (36) - ROLO para pintura, base d´água,

espuma, com cabo, medida 6 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/12/2018, às 13:41:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:41:52 horas, no lote (36) - ROLO para pintura, base d´água,

espuma, com cabo, medida 6 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 114/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS

EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia 12/12/2018, às 17:01:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 17:01:23 horas, no lote (36) - ROLO para pintura, base d´água,

espuma, com cabo, medida 6 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 17:01:23 horas, no lote (36) - ROLO para pintura, base d´água,

espuma, com cabo, medida 6 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 546,30.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:50:52 horas, no lote (37) - DAMA, tabuleiro confeccionado em

MDF e peças em plástico, dimensões de 20x20, composto por 24 peças. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:42:38 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No dia 11/12/2018, às 13:42:38 horas, no lote (37) - DAMA, tabuleiro confeccionado em

MDF e peças em plástico, dimensões de 20x20, composto por 24 peças. -  a situação do

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

fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil consideraram a

proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No dia

12/12/2018, às 17:03:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 17:03:05 horas, no lote (37) - DAMA, tabuleiro confeccionado em

MDF e peças em plástico, dimensões de 20x20, composto por 24 peças. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e

Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de recursos

no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 17:03:05 horas, no lote (37) - DAMA, tabuleiro confeccionado em

MDF e peças em plástico, dimensões de 20x20, composto por 24 peças. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 544,50.

 

    No dia 18/10/2018, às 12:23:47 horas, no lote (38) - JOGO DE XADREZ conjunto de

pecas de xadrez em tamanho oficial com 16 pecas cor marfim + 16 pecas pretas,

confeccionadas em poliestireno de alto impacto, maciço, sem partes coladas ou encaixadas,

lavável, atóxico, com peso e dimensões da FIDE (altura do rei: 9cm). O conjunto e

acondicionado em embalagem plástica transparente. Acompanha tabuleiro em couro

sintético com tela de reforço, com moldura, quadriculado com 64 casas pintadas em duas

cores e demarcado lateralmente com coordenadas conforme especificações da FIDE,

lavável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/12/2018, às 13:43:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 13:43:10 horas, no lote (38) - JOGO DE XADREZ conjunto de

pecas de xadrez em tamanho oficial com 16 pecas cor marfim + 16 pecas pretas,

confeccionadas em poliestireno de alto impacto, maciço, sem partes coladas ou encaixadas,

lavável, atóxico, com peso e dimensões da FIDE (altura do rei: 9cm). O conjunto e

acondicionado em embalagem plástica transparente. Acompanha tabuleiro em couro

sintético com tela de reforço, com moldura, quadriculado com 64 casas pintadas em duas
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cores e demarcado lateralmente com coordenadas conforme especificações da FIDE,

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

o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 114/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico e o Parecer Contábil

consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, vencedora do certame. No

dia 12/12/2018, às 17:02:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 17:02:06 horas, no lote (38) - JOGO DE XADREZ conjunto de

pecas de xadrez em tamanho oficial com 16 pecas cor marfim + 16 pecas pretas,

confeccionadas em poliestireno de alto impacto, maciço, sem partes coladas ou encaixadas,

lavável, atóxico, com peso e dimensões da FIDE (altura do rei: 9cm). O conjunto e

acondicionado em embalagem plástica transparente. Acompanha tabuleiro em couro

sintético com tela de reforço, com moldura, quadriculado com 64 casas pintadas em duas

cores e demarcado lateralmente com coordenadas conforme especificações da FIDE,

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

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.1;Que o Parecer

Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 12/12/2018, às 17:02:06 horas, no lote (38) - JOGO DE XADREZ conjunto de

pecas de xadrez em tamanho oficial com 16 pecas cor marfim + 16 pecas pretas,

confeccionadas em poliestireno de alto impacto, maciço, sem partes coladas ou encaixadas,

lavável, atóxico, com peso e dimensões da FIDE (altura do rei: 9cm). O conjunto e

acondicionado em embalagem plástica transparente. Acompanha tabuleiro em couro

sintético com tela de reforço, com moldura, quadriculado com 64 casas pintadas em duas

cores e demarcado lateralmente com coordenadas conforme especificações da FIDE,

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

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 1.610,00.

 

    No dia 18/10/2018, às 10:27:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO � Especial

para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente Ponta de

acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável.

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes,
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aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual

ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item 5.1.4 do

Edital, DESCLASSIFICO à proposta por descumprimento ao estabelecido no Edital,

cadastrando para o LOTE 04 COLA PLÁSTICA ao invés de PINCEL.

 

    No dia 18/10/2018, às 10:38:02 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (21) - Cola

Bastão 10 g (dez gramas), para papel, cartolina e fotos, a base de éter, com poli glicosídeo,

branca, lavável, não tóxica, fabricada com látex, aditivos, plastificantes. Com validade

mínima de 12 meses da data de entrega. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento

no item 5.1.4 do Edital, DESCLASSIFICO à proposta por descumprimento ao estabelecido

no Edital, cadastrando para o LOTE 21 CARTOLINA ao invés de  COLA BASTÃO.

 

    No dia 18/10/2018, às 13:45:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, no lote (8) - Fita

Adesiva crepe medindo: 48mmx50m. Composição: papel crepado, adesivo a base de

borracha e resinas. Embalagem contendo 5 rolos. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, deste LOTE, com

fundamento no item 8.2., I do Edital, conforme a manifestação da empresa no Sistema no

dia 18/10/2018, às 13:27:00 relatando: �venho atraves desta solicitar desclassificação do item

08 referente ao PE 114 2018, devido ao lançar o valor no sistema o mesmo foi inexequivel,

desta forma pedimos desclassificação do mesmo, pois não temos como fornecer no valor,

conforme e-mail.

 

    No dia 22/10/2018, às 09:47:42 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (10) - Tinta para

tecido, acrílica, atóxica, resistente a lavagens embalagem com aproximadamente 250 ml.

Caixa com 06 unidades. Nas Cores: Amarelo: 50 caixas. Azul: 50 caixas. Branca:50 caixas.

Margenta: 50 caixas. Vermelho:50 caixas. Verde: 50 caixas. Totalizando as 300 caixas

solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA

PAPELARIA EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.2., I do Edital, conforme a

manifestação da empresa no Sistema no dia 19/10/2018, às 13:34:37 relatando: �Senhora

pregoeira, solicitamos desclassificação do item 10. Visto que houve um equivoco no valor

ofertado. Desde já agradecemos a compreensão.

 

    No dia 25/10/2018, às 10:28:38 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (2) -

TESOURA COM CABO 8 � 21 cm: Cabo anatômico, corte superpreciso, em aço inoxidável de
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boa qualidade e durabilidade, prazo de validade indeterminado. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA � EPP,

com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para

o envio da proposta e documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico

(pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 25/10/2018, às 10:28:53 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (3) -

COLA PLÁSTICA � branca, para uso em escritório, frasco com 1000 ml, de boa qualidade,

resistente, e que não inale mau cheiro, prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos.

Pacote com 12 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa ROAD

COMERCIO E SERVICOS LTDA � EPP, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital, por não

ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em tempo

hábil, para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o item

8.3.2 do Edital.

 

    No dia 25/10/2018, às 10:29:01 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (5) -

APAGADOR � para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa

qualidade, medindo 15cmx5,5cm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA � EPP, com fundamento no subitem 8.3.3 do Edital,

por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação em

tempo hábil, para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe o

item 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 25/10/2018, às 10:29:25 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (24) -

Pistola Elétrica Para aplicação de cola quente fina bivolt, uso para colagem de papel,

papelão madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Embalagem com

dados de identificação do produto e marca do fabricante. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a Empresa ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA � EPP, com fundamento no

subitem 8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio da proposta

e documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com)

conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 22/11/2018, às 16:45:51 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (4) - PINCEL PARA

QUADRO BRANCO � Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro

Apaga facilmente Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial

Não recarregável. Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos,
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resinas, solventes, aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo

de validade igual ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico/inabilito a Empresa

HOLANDA PAPELARIA EIRELI, por infringir o item 4.4 �a� do Edital. Conforme documentos

em anexo (relatório de diligência e despacho com a deliberação da pregoeira), pois restou

incontroverso o vínculo da licitante com a empresa DELTA COMERCIO E SERVIÇOS

EIRELI. Desta forma, com fundamento aos princípios de isonomia, legalidade,

impessoalidade, moralidade e vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como em

consonância com a jurisprudência do STJ e TCU, o impedimento indireto de licitar registrado

no SICAF, impedem a licitante de participar do presente certame de acordo com item 4.4 do

Edital. Diante dos fatos, decido desclassificar/inabilitar a licitante por descumprimento ao

Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/11/2018, às 16:46:07 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (9) - Fita Adesiva

Colorido 12 mm x 10 m, nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul: 100 unidades. Amarelo:

100 unidades. Verde: 100 unidades. Totalizando as 400 unidades solicitadas. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico/inabilito a Empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI, por

infringir o item 4.4 �a� do Edital. Conforme documentos em anexo (relatório de diligência e

despacho com a deliberação da pregoeira), pois restou incontroverso o vínculo da licitante

com a empresa DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. Desta forma, com fundamento

aos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade e vinculação ao

Instrumento Convocatório, bem como em consonância com a jurisprudência do STJ e TCU,

o impedimento indireto de licitar registrado no SICAF, impedem a licitante de participar do

presente certame de acordo com item 4.4 do Edital. Diante dos fatos, decido

desclassificar/inabilitar a licitante por descumprimento ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/11/2018, às 16:46:33 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (12) - Barbante N° 8 �

100% algodão � indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo medindo de 100 a 200

metros. Prazo de validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos; Rosa: 20 rolos;

Vermelho: 20 rolos; Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100 rolos solicitadas.

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico/inabilito a Empresa HOLANDA PAPELARIA

EIRELI, por infringir o item 4.4 �a� do Edital. Conforme documentos em anexo (relatório de

diligência e despacho com a deliberação da pregoeira), pois restou incontroverso o vínculo

da licitante com a empresa DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. Desta forma, com

fundamento aos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade e

vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como em consonância com a jurisprudência

do STJ e TCU, o impedimento indireto de licitar registrado no SICAF, impedem a licitante de
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participar do presente certame de acordo com item 4.4 do Edital. Diante dos fatos, decido

desclassificar/inabilitar a licitante por descumprimento ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/11/2018, às 16:47:03 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (25) - Tesoura

Apropriada para uso escolar, 13 cm, cores sortidas. Ponta arredondada, lâmina em aço inox,

com escala de 5 cm impressa cabo de reino termoplástica anatômico color. Caixa com 12

unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico/inabilito a Empresa HOLANDA

PAPELARIA EIRELI, por infringir o item 4.4 �a� do Edital. Conforme documentos em anexo

(relatório de diligência e despacho com a deliberação da pregoeira), pois restou

incontroverso o vínculo da licitante com a empresa DELTA COMERCIO E SERVIÇOS

EIRELI. Desta forma, com fundamento aos princípios de isonomia, legalidade,

impessoalidade, moralidade e vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como em

consonância com a jurisprudência do STJ e TCU, o impedimento indireto de licitar registrado

no SICAF, impedem a licitante de participar do presente certame de acordo com item 4.4 do

Edital. Diante dos fatos, decido desclassificar/inabilitar a licitante por descumprimento ao

Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/11/2018, às 16:47:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (31) - Papel formato

A4, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2 nas cores: Amarelo: 10 resmas; Azul: 10

resmas; Verde: 10 resmas; Rosa: 10 resmas. Totalizando as 40 resmas solicitadas. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico/inabilito a Empresa HOLANDA PAPELARIA

EIRELI, por infringir o item 4.4 �a� do Edital. Conforme documentos em anexo (relatório de

diligência e despacho com a deliberação da pregoeira), pois restou incontroverso o vínculo

da licitante com a empresa DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. Desta forma, com

fundamento aos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade e

vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como em consonância com a jurisprudência

do STJ e TCU, o impedimento indireto de licitar registrado no SICAF, impedem a licitante de

participar do presente certame de acordo com item 4.4 do Edital. Diante dos fatos, decido

desclassificar/inabilitar a licitante por descumprimento ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/11/2018, às 16:47:39 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (32) - Prancheta de

acrílico, tamanho ofício. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico/inabilito a Empresa

HOLANDA PAPELARIA EIRELI, por infringir o item 4.4 �a� do Edital. Conforme documentos

em anexo (relatório de diligência e despacho com a deliberação da pregoeira), pois restou

incontroverso o vínculo da licitante com a empresa DELTA COMERCIO E SERVIÇOS

EIRELI. Desta forma, com fundamento aos princípios de isonomia, legalidade,

impessoalidade, moralidade e vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como em
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consonância com a jurisprudência do STJ e TCU, o impedimento indireto de licitar registrado

no SICAF, impedem a licitante de participar do presente certame de acordo com item 4.4 do

Edital. Diante dos fatos, decido desclassificar/inabilitar a licitante por descumprimento ao

Instrumento Convocatório.

 

    No dia 28/11/2018, às 12:54:36 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 30/11/2018, às 11:00:53 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no

lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO � Especial para quadro branco Ponta macia

para não danificar o quadro Apaga facilmente Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de

escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável. Composição: Resinas termoplásticas, tinta à

base de álcool, pigmentos, resinas, solventes, aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil

remoção de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02(dois)anos. Caixa com

12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa ROAD

COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  por não atender Item do Edital 8.3. Se a

documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo

deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo estabelecido no subitem 8.3.3, o

Pregoeiro (a) considerara a proponente DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 30/11/2018, às 11:01:10 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no

lote (9) - Fita Adesiva Colorido 12 mm x 10 m, nas cores:  Vermelho: 100 unidades. Azul:

100 unidades. Amarelo: 100 unidades. Verde: 100 unidades. Totalizando as 400 unidades

solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa ROAD COMERCIO E

SERVICOS LTDA - EPP  por não atender Item do Edital 8.3. Se a documentação exigida

não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,

ou descumprir o prazo estabelecido no subitem 8.3.3, o Pregoeiro (a) considerara a

proponente DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 30/11/2018, às 11:01:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no

lote (12) - Barbante N° 8 � 100% algodão � indicado para artesanato e trabalhos manuais, rolo

medindo de 100 a 200 metros. Prazo de validade indeterminado. Nas cores:  Crú: 20 rolos;

Rosa: 20 rolos; Vermelho: 20 rolos; Amarelo: 20 rolos; Verde: 20 rolos. Totalizando os 100

rolos solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa ROAD
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COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  por não atender Item do Edital 8.3. Se a

documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo

deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo estabelecido no subitem 8.3.3, o

Pregoeiro (a) considerara a proponente DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 30/11/2018, às 11:15:22 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 03/12/2018, às 11:30:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - ASTOR STAUDT ME, no lote (4) - PINCEL PARA

QUADRO BRANCO � Especial para quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro

Apaga facilmente Ponta de acrílico de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial

Não recarregável. Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos,

resinas, solventes, aditivos e ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo

de validade igual ou superior a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa ASTOR

STAUDT por não atender Item do Edital 8.3. Se a documentação exigida não estiver

completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou

descumprir o prazo estabelecido no subitem 8.3.3, o Pregoeiro (a) considerara a proponente

DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 03/12/2018, às 13:48:14 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:08:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE

ESCRITORIO LTDA. -, no lote (4) - PINCEL PARA QUADRO BRANCO � Especial para

quadro branco Ponta macia para não danificar o quadro Apaga facilmente Ponta de acrílico

de 4,0 mm Espessura de escrita 2.0mm Tinta especial Não recarregável. Composição:

Resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, pigmentos, resinas, solventes, aditivos e

ponta acrílico. Tinta de difícil remoção de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior

a 02(dois)anos. Caixa com 12 unidades. Nas cores:

Azul: 10 caixas. Preto: 10 caixas. Vermelho: 10 caixas. Verde: 10 caixas. Totalizando as 40

caixas solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa DAGEAL-

COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA por não atender Item do Edital 8.3. Se

a documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo

deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo estabelecido no subitem 8.3.3, o
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Pregoeiro (a) considerara a proponente DESCLASSIFICADA.

 

    No dia 04/12/2018, às 14:14:31 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 05/12/2018, às 12:01:29 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 06/12/2018, às 13:07:11 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/12/2018, às 11:44:43 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/12/2018, às 10:52:27 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/12/2018, às 15:03:47 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições legais conferidas pela L.C nº

654/2017, de acordo com o Despacho de fls. 844, por motivo retorno às suas atividades,

determino que o presente processo voltará a ser conduzido pela Pregoeira Janíni França

Tibes.

 

    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.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS
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Membro Equipe Apoio

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
30.590.139/0001-01 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS

91.824.383/0001-78 ASTOR STAUDT ME

07.245.458/0001-50 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. -

63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

18.912.500/0001-65 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONIC
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