
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.00255-00/2018)

 

     às 11:33:11 horas do dia 21/11/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

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

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

09.00255-00/2018 - 2018/128/2018 que tem por objeto ERRATA - AQUISIÇÃO DE

MATERIAL ESCOLAR (PAPEL CONTACTO, FITA ADESIVA, TESOURA MULTIUSO

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

conforme especificações definidas nos Anexos I 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 contact plástico adesivo transparente, milimetrado.

Lote (2) - Fita adesiva tipo durex, colorida, 12mmx10m.

Lote (3) - Fita adesiva tipo durex, colorida, 6mmx50m.

Lote (4) - Fita adesiva tipo durex, transparente, 6mmx50m.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:08:28:610 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.449,90

20/11/2018 19:23:20:580 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:06:38:770 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 791,00

20/11/2018 22:53:31:941 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 794,50

20/11/2018 19:23:20:580 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

20/11/2018 11:43:21:032 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 1.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:06:38:770 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 681,00

20/11/2018 19:23:20:580 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

20/11/2018 11:43:21:032 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 525,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:06:38:770 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 549,00
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Lote (5) - Fita adesiva tipo durex, transparente, 12mmx10m.

Lote (6) - Tesoura multiuso �8� 21c com cabo plástico e lâmina em aço inoxidável.

Lote (7) - Pistola Elétrica aplicadora de cola quente grande bivolt  40w.

Lote (8) - Pistola Elétrica aplicadora de cola quente pequena bivolt  40w.

Lote (9) - Bastão de silicone transparente grosso.

Lote (10) - Bastão de silicone transparente fino.

Lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em madeira.

21/11/2018 09:55:14:353 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO  R$ 5.000,00

20/11/2018 19:23:20:580 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:06:38:770 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 190,50

20/11/2018 22:53:31:941 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 192,00

21/11/2018 09:55:14:353 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO  R$ 5.000,00

20/11/2018 19:23:20:580 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 500,00

20/11/2018 11:43:21:032 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 525,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:10:33:241 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 574,64

20/11/2018 18:09:19:404 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 573,76

20/11/2018 22:56:48:471 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 574,64

20/11/2018 19:28:01:731 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.500,00

20/11/2018 11:45:35:750 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 616,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:09:19:404 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.092,54

20/11/2018 19:28:01:731 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:28:01:731 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:10:33:241 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 412,50

20/11/2018 18:09:19:404 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 408,75

20/11/2018 19:28:01:731 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:10:33:241 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 328,00

20/11/2018 18:09:19:404 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 324,00

20/11/2018 19:28:01:731 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 800,00
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Lote (12) - Giz de cera grosso com 12 cores não tóxico 90g.

Lote (13) - Borracha branca macia nº 20.

Lote (14) - Tesoura escolar 13cm sem ponta em aço inox.

Lote (15) - Barbante colorido nº 08 nas cores vermelho, amarelo e verde.

Lote (16) - Cola  Branca 90g a base de poliacetato de vinila (PVAc) com solvente a base de

água, não tóxica.

Lote (17) - Cola colorida 6 cores sortidas, não tóxica, secagem rápida.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:12:12:190 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.000,00

20/11/2018 18:11:38:753 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.931,84

20/11/2018 22:59:22:766 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.647,36

20/11/2018 19:31:58:490 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:12:12:190 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.000,00

20/11/2018 18:11:38:753 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.751,04

20/11/2018 19:31:58:490 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:11:38:753 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 818,33

20/11/2018 19:31:58:490 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:12:12:190 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.500,00

20/11/2018 18:11:38:753 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.468,80

20/11/2018 22:59:22:766 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.474,56

20/11/2018 19:31:58:490 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:31:58:490 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:14:00:394 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 670,84

20/11/2018 23:00:35:728 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 676,25

20/11/2018 19:35:53:115 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.500,00

20/11/2018 11:50:22:770 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 1.082,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:14:00:394 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.041,06

20/11/2018 19:35:53:115 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 5.000,00

20/11/2018 11:50:22:770 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 1.434,00
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Lote (18) - Tinta guache com 06 unidades cores variadas, frascos de 15ml.

Lote (19) - Folha em EVA cores variadas, lavável, atóxico vermelho, preto, branco, verde,

amarelo e azul.

Lote (20) - Papel color set cores variadas (vermelho, azul, verde, amrelo, rosa) 48 x 66cm.

Lote (21) - Papel laminado 48x60cm cores variadas (vermelho, azul, verde, amrelo, rosa).

Lote (22) - Papel Kraft 80g 66x96cm.

Lote (23) - Papel sulfite branco 40kg 210mmx297mm, 120g/m².

Lote (24) - Papel Cartolina  50x66cm, 150g/m² cores variadas (vermelho, azul, verde,

amarelo e rosa).

Lote (25) - Papel Carmursa 40x60 cores variadas  (vermelho, azul, verde, amarelo e branco.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:13:11:474 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.200,00

20/11/2018 18:14:00:394 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.198,86

20/11/2018 23:00:35:728 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.200,60

20/11/2018 19:35:53:115 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.000,00

20/11/2018 11:50:22:770 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 522,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:13:11:474 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 830,00

20/11/2018 18:14:00:394 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 826,20

20/11/2018 23:00:35:728 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 828,90

20/11/2018 19:35:53:115 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

20/11/2018 11:50:22:770 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 540,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:35:53:115 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:40:11:116 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:15:01:492 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 199,65

20/11/2018 19:40:11:116 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:40:11:116 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:40:11:116 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 250,00
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Lote (26) - Cola com Glitter 35g não tóxica, lavável.

Lote (27) - Placa de isopor 50x100 de 10mm.

Lote (28) - Cola para isopor 90g, não tóxico.

Lote (29) - Corda de pular infantil,  sisal, cabo de madeira 1,70m.

Lote (30) - Papel sulfite A4 branco 210x297mm resma com 500 folhas, gramatura 75mg/m.

Lote (31) - Papel Crepom 48cmx2,0m cores diversas vermelho, azul, verde, amarelo,

branco.

Lote (32) - Papel cartão fosco 40x70, 240 g cores diversas vermelho, zaul, verde, amarelo,

branco.

Lote (33) - Lápis preto nº 02 caixa com 50 unidades.

Lote (34) - Papel de seda 48x60cm cores diversas vermelho, azul, verde, amarelo, branco.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:40:11:116 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:43:19:170 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:43:19:170 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:15:54:406 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 223,52

20/11/2018 19:43:19:170 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:43:19:170 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:43:19:170 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:46:32:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 35,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:46:32:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:46:32:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.000,00

20/11/2018 11:52:02:255 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 1.775,00
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Lote (35) - Lã novelo 40g (cores: vermelho, amarelo e verde).

Lote (36) - Massa para modelar  180g com 12 cores não tóxica.

Lote (37) - Palito de picolé em madeira ponta arredondada pct com 50 unidades.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Papel contact plástico adesivo transparente, milimetrado.

Lote (2) - Fita adesiva tipo durex, colorida, 12mmx10m.

Lote (3) - Fita adesiva tipo durex, colorida, 6mmx50m.

Lote (4) - Fita adesiva tipo durex, transparente, 6mmx50m.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:46:32:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 65,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:46:32:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 18:17:00:069 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.084,74

20/11/2018 23:01:22:168 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.086,53

20/11/2018 19:48:11:279 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2018 19:48:11:279 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 11:42:02:863 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.440,00

21/11/2018 11:41:39:393 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.444,44

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 12:09:08:866 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 599,90

21/11/2018 12:08:57:788 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 600,00

21/11/2018 12:08:47:756 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 600,45

21/11/2018 11:54:55:540 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 719,90

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 12:30:10:849 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 503,00

21/11/2018 12:29:50:821 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 503,90

20/11/2018 11:43:21:032 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 525,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (5) - Fita adesiva tipo durex, transparente, 12mmx10m.

Lote (6) - Tesoura multiuso �8� 21c com cabo plástico e lâmina em aço inoxidável.

Lote (7) - Pistola Elétrica aplicadora de cola quente grande bivolt  40w.

Lote (8) - Pistola Elétrica aplicadora de cola quente pequena bivolt  40w.

Lote (9) - Bastão de silicone transparente grosso.

Lote (10) - Bastão de silicone transparente fino.

21/11/2018 12:23:43:292 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 538,00

21/11/2018 12:20:56:371 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 538,90

21/11/2018 09:55:14:353 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 12:46:48:375 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 126,90

21/11/2018 12:46:30:145 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 127,00

21/11/2018 12:46:25:109 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 127,80

20/11/2018 11:43:21:032 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 525,00

21/11/2018 09:55:14:353 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 12:21:57:737 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 562,80

21/11/2018 12:21:45:902 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 564,90

21/11/2018 12:21:07:346 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 568,00

20/11/2018 18:10:33:241 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 574,64

20/11/2018 11:45:35:750 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 616,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 12:40:26:476 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.028,00

21/11/2018 12:39:56:856 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.029,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2018 19:28:01:731 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 12:40:10:189 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 404,90

21/11/2018 12:39:39:687 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 405,00

20/11/2018 18:10:33:241 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 412,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 12:57:39:670 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 199,90

21/11/2018 12:57:09:972 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 200,00

20/11/2018 18:10:33:241 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 328,00
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Lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em madeira.

Lote (12) - Giz de cera grosso com 12 cores não tóxico 90g.

Lote (13) - Borracha branca macia nº 20.

Lote (14) - Tesoura escolar 13cm sem ponta em aço inox.

Lote (15) - Barbante colorido nº 08 nas cores vermelho, amarelo e verde.

Lote (16) - Cola  Branca 90g a base de poliacetato de vinila (PVAc) com solvente a base de

água, não tóxica.

Lote (17) - Cola colorida 6 cores sortidas, não tóxica, secagem rápida.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 12:50:57:468 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.630,00

21/11/2018 12:50:16:990 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.634,50

20/11/2018 18:12:12:190 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.000,00

20/11/2018 18:11:38:753 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 2.931,84

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:13:40:763 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 879,90

21/11/2018 13:13:07:258 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 880,00

20/11/2018 18:12:12:190 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:03:04:863 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 629,90

21/11/2018 13:02:19:199 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 630,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:06:45:795 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.175,00

21/11/2018 13:06:48:505 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.179,00

21/11/2018 13:06:33:369 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.179,80

20/11/2018 18:12:12:190 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2018 19:31:58:490 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:18:09:928 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 624,00

21/11/2018 13:17:16:789 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 625,90

21/11/2018 13:07:47:906 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 642,00

20/11/2018 23:00:35:728 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 676,25

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:22:34:281 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 855,60

21/11/2018 13:22:14:188 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.339,90
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Lote (18) - Tinta guache com 06 unidades cores variadas, frascos de 15ml.

Lote (19) - Folha em EVA cores variadas, lavável, atóxico vermelho, preto, branco, verde,

amarelo e azul.

Lote (20) - Papel color set cores variadas (vermelho, azul, verde, amrelo, rosa) 48 x 66cm.

Lote (21) - Papel laminado 48x60cm cores variadas (vermelho, azul, verde, amrelo, rosa).

Lote (22) - Papel Kraft 80g 66x96cm.

Lote (23) - Papel sulfite branco 40kg 210mmx297mm, 120g/m².

Lote (24) - Papel Cartolina  50x66cm, 150g/m² cores variadas (vermelho, azul, verde,

amarelo e rosa).

20/11/2018 11:50:22:770 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 1.434,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:22:42:741 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 382,69

21/11/2018 13:22:21:289 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 382,70

21/11/2018 13:20:06:060 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 475,00

21/11/2018 13:12:59:134 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.199,00

20/11/2018 18:13:11:474 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:19:20:017 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 479,60

21/11/2018 13:19:02:320 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 479,80

21/11/2018 13:18:19:870 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 480,00

21/11/2018 13:18:33:689 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 509,00

20/11/2018 18:13:11:474 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 830,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:23:32:249 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 384,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:27:45:291 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 305,25

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:31:00:994 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 70,00

21/11/2018 13:27:15:786 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 99,90

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2018 19:40:11:116 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:58:17:373 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 102,00
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Lote (25) - Papel Carmursa 40x60 cores variadas  (vermelho, azul, verde, amarelo e branco.

Lote (26) - Cola com Glitter 35g não tóxica, lavável.

Lote (27) - Placa de isopor 50x100 de 10mm.

Lote (28) - Cola para isopor 90g, não tóxico.

Lote (29) - Corda de pular infantil,  sisal, cabo de madeira 1,70m.

Lote (30) - Papel sulfite A4 branco 210x297mm resma com 500 folhas, gramatura 75mg/m.

Lote (31) - Papel Crepom 48cmx2,0m cores diversas vermelho, azul, verde, amarelo,

branco.

Lote (32) - Papel cartão fosco 40x70, 240 g cores diversas vermelho, zaul, verde, amarelo,

branco.

Lote (33) - Lápis preto nº 02 caixa com 50 unidades.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:58:30:455 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:58:45:627 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 302,90

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 13:59:02:211 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 359,10

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 14:21:47:551 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 157,52

21/11/2018 14:09:40:429 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 159,90

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 14:08:55:951 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 491,40

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 14:14:17:017 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 4.880,20

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 14:30:16:390 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 14,40

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 14:19:55:120 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 237,98

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 14:24:55:126 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.500,00

20/11/2018 11:52:02:255 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS EI  R$ 1.775,00
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Lote (34) - Papel de seda 48x60cm cores diversas vermelho, azul, verde, amarelo, branco.

Lote (35) - Lã novelo 40g (cores: vermelho, amarelo e verde).

Lote (36) - Massa para modelar  180g com 12 cores não tóxica.

Lote (37) - Palito de picolé em madeira ponta arredondada pct com 50 unidades.

 

    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 21/11/2018, às 12:02:50 horas, no lote (1) - Papel contact plástico adesivo

transparente, milimetrado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/11/2018, às 11:04:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:04:14 horas, no lote (1) - Papel contact plástico adesivo

transparente, milimetrado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

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

desclassificou o fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 18/12/2018, às

12:04:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:04:50 horas, no lote (1) - Papel contact plástico adesivo

transparente, milimetrado. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

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

de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS

LTDA, vencedora no lote 01, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 14:31:00:518 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 28,25

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2018 19:46:32:669 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2018 14:41:57:092 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 1.000,00

20/11/2018 18:17:00:069 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME  R$ 1.084,74

20/11/2018 23:01:22:168 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.086,53

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2018 19:48:11:279 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 900,00
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mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens. No dia 18/12/2018, às 14:46:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 14:46:06 horas, no lote (1) - Papel contact plástico adesivo

transparente, milimetrado. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

10.2.1. ?A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência deste direito, promovendo o

Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es)?.

 

    No dia 18/12/2018, às 14:46:06 horas, no lote (1) - Papel contact plástico adesivo

transparente, milimetrado. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA com o valor R$ 1.441,80.

 

    No dia 21/11/2018, às 12:10:27 horas, no lote (2) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

12mmx10m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2018, às

12:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:22:28 horas, no lote (2) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

12mmx10m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

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

Parecer Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME , vencedora no

lote 02, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens. No dia

19/12/2018, às 11:04:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 11:04:53 horas, no lote (2) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

12mmx10m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

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

Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, vencedora no lote 02,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens.
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    No dia 19/12/2018, às 11:04:53 horas, no lote (2) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

12mmx10m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME com o valor R$ 598,50.

 

    No dia 21/11/2018, às 12:34:22 horas, no lote (3) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

6mmx50m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às

11:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:04:36 horas, no lote (3) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

6mmx50m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

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

HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às 11:15:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 11:15:46 horas, no lote (3) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

6mmx50m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

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

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 18/12/2018, às 12:07:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:07:16 horas, no lote (3) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

6mmx50m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

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

Contábil, Declaro a empresa RONDONOFFICE REPRESENTAÇÕES COMERCIO ,

vencedora no lote 03, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens. No dia 18/12/2018, às 14:47:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 14:47:41 horas, no lote (3) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

6mmx50m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o

lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 10.2.1. ?A falta de manifestação

imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior,

importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao

(s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es)?.
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    No dia 18/12/2018, às 14:47:41 horas, no lote (3) - Fita adesiva tipo durex, colorida,

6mmx50m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EI com o valor

R$ 525,00.

 

    No dia 21/11/2018, às 12:26:59 horas, no lote (4) - Fita adesiva tipo durex, transparente,

6mmx50m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às

11:04:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:04:54 horas, no lote (4) - Fita adesiva tipo durex, transparente,

6mmx50m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

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

HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às 11:16:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 11:16:13 horas, no lote (4) - Fita adesiva tipo durex, transparente,

6mmx50m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

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

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 14/12/2018, às 11:09:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - Fita adesiva tipo durex, transparente, 6mmx50m. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 12:51:55 horas, no lote (5) - Fita adesiva tipo durex, transparente,

12mmx10m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2018, às

12:14:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:14:10 horas, no lote (5) - Fita adesiva tipo durex, transparente,

12mmx10m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

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

Parecer Contábil, Declaro a empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVOÇOS-ME ,

vencedora no lote 05, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens. No dia 18/12/2018, às 14:57:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 14:57:17 horas, no lote (5) - Fita adesiva tipo durex, transparente,

12mmx10m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o

lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 10.2.1. ?A falta de manifestação

imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior,

importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao

(s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es)?.

 

    No dia 18/12/2018, às 14:57:17 horas, no lote (5) - Fita adesiva tipo durex, transparente,

12mmx10m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$ 126,00.

 

    No dia 21/11/2018, às 12:25:29 horas, no lote (6) - Tesoura multiuso �8� 21c com cabo

plástico e lâmina em aço inoxidável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 18/12/2018, às 12:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:16:07 horas, no lote (6) - Tesoura multiuso �8� 21c com cabo

plástico e lâmina em aço inoxidável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa CRUZ & COSTA

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME , vencedora no lote 06, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 11.1 do edital e seus subitens. No dia 18/12/2018, às 14:59:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 14:59:07 horas, no lote (6) - Tesoura multiuso �8� 21c com cabo

plástico e lâmina em aço inoxidável. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

10.2.1. ?A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência deste direito, promovendo o

Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es)?.

 

    No dia 18/12/2018, às 14:59:07 horas, no lote (6) - Tesoura multiuso �8� 21c com cabo

plástico e lâmina em aço inoxidável. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com

o valor R$ 562,32.
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    No dia 21/11/2018, às 12:43:51 horas, no lote (7) - Pistola Elétrica aplicadora de cola

quente grande bivolt  40w. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

18/12/2018, às 12:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:24:09 horas, no lote (7) - Pistola Elétrica aplicadora de cola

quente grande bivolt  40w. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

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

de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME ,

vencedora no lote 07, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens. No dia 19/12/2018, às 11:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 11:07:31 horas, no lote (7) - Pistola Elétrica aplicadora de cola

quente grande bivolt  40w. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

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

Parecer Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, vencedora no

lote 07, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art.

26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 11:07:31 horas, no lote (7) - Pistola Elétrica aplicadora de cola

quente grande bivolt  40w. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME com o valor R$ 2.027,68.

 

    No dia 21/11/2018, às 12:52:25 horas, no lote (8) - Pistola Elétrica aplicadora de cola

quente pequena bivolt  40w. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/11/2018, às 11:06:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - Pistola Elétrica aplicadora de cola quente pequena bivolt  40w. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 12:43:11 horas, no lote (9) - Bastão de silicone transparente

grosso. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2018, às 12:40:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:40:40 horas, no lote (9) - Bastão de silicone transparente

grosso. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi
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o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME , vencedora no lote 09,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens. No dia 19/12/2018, às

11:10:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 11:10:40 horas, no lote (9) - Bastão de silicone transparente

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

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

Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME, vencedora no lote 09,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 11:10:40 horas, no lote (9) - Bastão de silicone transparente

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

empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME com o valor R$ 401,25.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:00:12 horas, no lote (10) - Bastão de silicone transparente fino. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2018, às 12:43:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:43:15 horas, no lote (10) - Bastão de silicone transparente fino. -

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

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

Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME , vencedora no lote 10,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens. No dia 19/12/2018, às

11:14:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 11:14:11 horas, no lote (10) - Bastão de silicone transparente fino. -

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

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

a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME, vencedora no lote 10, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para
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manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII,

XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 11:14:11 horas, no lote (10) - Bastão de silicone transparente fino. -

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

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME com o valor R$ 196,00.

 

    No dia 21/11/2018, às 12:53:02 horas, no lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em

madeira. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:06:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:06:47 horas, no lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em

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

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

HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às 11:22:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 11:22:53 horas, no lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em

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

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

CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 14/12/2018, às 11:03:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/12/2018, às 11:03:06 horas, no lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em

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

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

STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. No dia 18/12/2018, às 11:03:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em madeira. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:16:54 horas, no lote (12) - Giz de cera grosso com 12 cores não

tóxico 90g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2018, às

12:44:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:44:51 horas, no lote (12) - Giz de cera grosso com 12 cores não

tóxico 90g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer
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Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME , vencedora no lote 12,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens. No dia 19/12/2018, às

12:06:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 12:06:51 horas, no lote (12) - Giz de cera grosso com 12 cores não

tóxico 90g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

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

Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME, vencedora no lote 12,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 12:06:51 horas, no lote (12) - Giz de cera grosso com 12 cores não

tóxico 90g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME com o valor R$ 875,52.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:05:35 horas, no lote (13) - Borracha branca macia nº 20. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2018, às 12:46:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:46:05 horas, no lote (13) - Borracha branca macia nº 20. -  a

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

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

a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME , vencedora no lote 13, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII,

XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens. No dia 19/12/2018, às 12:08:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 12:08:34 horas, no lote (13) - Borracha branca macia nº 20. -  a

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

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

a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME, vencedora no lote 13, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII,
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XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 12:08:34 horas, no lote (13) - Borracha branca macia nº 20. -  pelo

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

AMAZONIA EIRELI ME com o valor R$ 629,53.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:08:33 horas, no lote (14) - Tesoura escolar 13cm sem ponta em

aço inox. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:07:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:07:13 horas, no lote (14) - Tesoura escolar 13cm sem ponta em

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

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

HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às 11:17:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 11:17:05 horas, no lote (14) - Tesoura escolar 13cm sem ponta em

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

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

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 18/12/2018, às 12:17:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:17:33 horas, no lote (14) - Tesoura escolar 13cm sem ponta em

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

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

Contábil, Declaro a empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME ,

vencedora no lote 14, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens. No dia 19/12/2018, às 12:25:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 12:25:24 horas, no lote (14) - Tesoura escolar 13cm sem ponta em

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

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

Contábil, Declaro a empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAI-ME,

vencedora no lote 14, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma) hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º
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do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 12:25:24 horas, no lote (14) - Tesoura escolar 13cm sem ponta em

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

empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$ 1.175,04.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:10:50 horas, no lote (15) - Barbante colorido nº 08 nas cores

vermelho, amarelo e verde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/11/2018, às 11:07:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (15) - Barbante colorido nº 08 nas cores vermelho, amarelo e verde. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:21:20 horas, no lote (16) - Cola  Branca 90g a base de

poliacetato de vinila (PVAc) com solvente a base de água, não tóxica. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 18/12/2018, às 12:08:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:08:46 horas, no lote (16) - Cola  Branca 90g a base de

poliacetato de vinila (PVAc) com solvente a base de água, não tóxica. -  a situação do lote

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

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

RONDONOFFICE REPRESENTAÇÕES COMERCIO , vencedora no lote 16, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII,

XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens. No dia 18/12/2018, às 14:49:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 14:49:41 horas, no lote (16) - Cola  Branca 90g a base de

poliacetato de vinila (PVAc) com solvente a base de água, não tóxica. -  a situação do lote

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

atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o subitem 10.2.1. ?A falta de manifestação imediata e

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará

na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante

(s) declarado (s) vencedor (es)?.
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    No dia 18/12/2018, às 14:49:41 horas, no lote (16) - Cola  Branca 90g a base de

poliacetato de vinila (PVAc) com solvente a base de água, não tóxica. -  pelo critério de

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

REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EI com o valor R$ 622,15.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:38:37 horas, no lote (17) - Cola colorida 6 cores sortidas, não

tóxica, secagem rápida. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/11/2018, às 11:07:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:07:54 horas, no lote (17) - Cola colorida 6 cores sortidas, não

tóxica, secagem rápida. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

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

desclassificou o fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às

11:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2018, às 11:17:38 horas, no lote (17) - Cola colorida 6 cores sortidas, não

tóxica, secagem rápida. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

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

desclassificou o fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 18/12/2018, às

12:09:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:09:46 horas, no lote (17) - Cola colorida 6 cores sortidas, não

tóxica, secagem rápida. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

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

Parecer Contábil, Declaro a empresa RONDONOFFICE REPRESENTAÇÕES COMERCIO ,

vencedora no lote 17, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens. No dia 18/12/2018, às 14:50:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 14:50:53 horas, no lote (17) - Cola colorida 6 cores sortidas, não

tóxica, secagem rápida. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

10.2.1. ?A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência deste direito, promovendo o

Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es)?.
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    No dia 18/12/2018, às 14:50:53 horas, no lote (17) - Cola colorida 6 cores sortidas, não

tóxica, secagem rápida. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EI

com o valor R$ 1.434,00.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:35:13 horas, no lote (18) - Tinta guache com 06 unidades cores

variadas, frascos de 15ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

18/12/2018, às 12:47:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:47:27 horas, no lote (18) - Tinta guache com 06 unidades cores

variadas, frascos de 15ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

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

de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME ,

vencedora no lote 18, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens. No dia 19/12/2018, às 12:11:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 12:11:43 horas, no lote (18) - Tinta guache com 06 unidades cores

variadas, frascos de 15ml. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

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

Parecer Contábil, Declaro a empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME, vencedora no

lote 18, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art.

26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 12:11:43 horas, no lote (18) - Tinta guache com 06 unidades cores

variadas, frascos de 15ml. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME com o valor R$ 381,06.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:21:59 horas, no lote (19) - Folha em EVA cores variadas,

lavável, atóxico vermelho, preto, branco, verde, amarelo e azul. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 18/12/2018, às 12:19:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:19:10 horas, no lote (19) - Folha em EVA cores variadas,

lavável, atóxico vermelho, preto, branco, verde, amarelo e azul. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a
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análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa

CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME , vencedora no lote 19, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII,

XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus subitens. No dia 19/12/2018, às 12:29:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 12:29:54 horas, no lote (19) - Folha em EVA cores variadas,

lavável, atóxico vermelho, preto, branco, verde, amarelo e azul. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa CRUZ & COSTA

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, vencedora no lote 19, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 11.1 do edital e seus subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 12:29:54 horas, no lote (19) - Folha em EVA cores variadas,

lavável, atóxico vermelho, preto, branco, verde, amarelo e azul. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CRUZ & COSTA COMERCIO

E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$ 477,90.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:44:02 horas, no lote (20) - Papel color set cores variadas

(vermelho, azul, verde, amrelo, rosa) 48 x 66cm. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:08:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (20) - Papel color set cores variadas (vermelho, azul, verde, amrelo, rosa) 48 x

66cm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:47:12 horas, no lote (21) - Papel laminado 48x60cm cores

variadas (vermelho, azul, verde, amrelo, rosa). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:09:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - Papel laminado 48x60cm cores variadas (vermelho, azul, verde, amrelo,

rosa). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:41:00 horas, no lote (22) - Papel Kraft 80g 66x96cm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:09:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/11/2018, às 11:09:45 horas, no lote (22) - Papel Kraft 80g 66x96cm. -  a

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

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HOLANDA

PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às 11:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (22) - Papel Kraft 80g 66x96cm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 13:57:43 horas, no lote (23) - Papel sulfite branco 40kg

210mmx297mm, 120g/m². -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/11/2018, às 11:09:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (23) - Papel sulfite branco 40kg 210mmx297mm, 120g/m². - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:01:36 horas, no lote (24) - Papel Cartolina  50x66cm, 150g/m²

cores variadas (vermelho, azul, verde, amarelo e rosa). -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:10:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (24) - Papel Cartolina  50x66cm, 150g/m² cores variadas (vermelho, azul, verde,

amarelo e rosa). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:14:20 horas, no lote (25) - Papel Carmursa 40x60 cores

variadas  (vermelho, azul, verde, amarelo e branco. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:10:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (25) - Papel Carmursa 40x60 cores variadas  (vermelho, azul, verde, amarelo e

branco. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:14:42 horas, no lote (26) - Cola com Glitter 35g não tóxica,

lavável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:10:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (26) - Cola com Glitter 35g não tóxica, lavável. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:08:40 horas, no lote (27) - Placa de isopor 50x100 de 10mm. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:10:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (27) - Placa de isopor 50x100 de 10mm. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:25:30 horas, no lote (28) - Cola para isopor 90g, não tóxico. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:10:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:10:59 horas, no lote (28) - Cola para isopor 90g, não tóxico. -  a

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

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HOLANDA

PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às 11:19:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (28) - Cola para isopor 90g, não tóxico. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:15:30 horas, no lote (29) - Corda de pular infantil,  sisal, cabo de

madeira 1,70m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às

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

 

    No lote (29) - Corda de pular infantil,  sisal, cabo de madeira 1,70m. - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:36:37 horas, no lote (30) - Papel sulfite A4 branco 210x297mm

resma com 500 folhas, gramatura 75mg/m. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:11:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (30) - Papel sulfite A4 branco 210x297mm resma com 500 folhas, gramatura

75mg/m. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:35:08 horas, no lote (31) - Papel Crepom 48cmx2,0m cores

diversas vermelho, azul, verde, amarelo, branco. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (31) - Papel Crepom 48cmx2,0m cores diversas vermelho, azul, verde, amarelo,

branco. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:53:55 horas, no lote (32) - Papel cartão fosco 40x70, 240 g

cores diversas vermelho, zaul, verde, amarelo, branco. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:12:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (32) - Papel cartão fosco 40x70, 240 g cores diversas vermelho, zaul, verde,

amarelo, branco. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:40:03 horas, no lote (33) - Lápis preto nº 02 caixa com 50

unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:12:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:12:38 horas, no lote (33) - Lápis preto nº 02 caixa com 50

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

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

HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às 11:28:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (33) - Lápis preto nº 02 caixa com 50 unidades. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 15:06:22 horas, no lote (34) - Papel de seda 48x60cm cores

diversas vermelho, azul, verde, amarelo, branco. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/11/2018, às 11:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (34) - Papel de seda 48x60cm cores diversas vermelho, azul, verde, amarelo,

branco. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 14:54:21 horas, no lote (35) - Lã novelo 40g (cores: vermelho,

amarelo e verde). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às

11:12:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (35) - Lã novelo 40g (cores: vermelho, amarelo e verde). - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2018, às 15:06:29 horas, no lote (36) - Massa para modelar  180g com 12

cores não tóxica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/11/2018, às

11:13:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2018, às 11:13:10 horas, no lote (36) - Massa para modelar  180g com 12

cores não tóxica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

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

fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. No dia 12/12/2018, às 11:33:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/12/2018, às 11:33:06 horas, no lote (36) - Massa para modelar  180g com 12

cores não tóxica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

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

fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME. No dia 18/12/2018, às 12:20:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/12/2018, às 12:20:32 horas, no lote (36) - Massa para modelar  180g com 12

cores não tóxica. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

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

Parecer Contábil, Declaro a empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

, vencedora no lote 36, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens. No dia 19/12/2018, às 12:33:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2018, às 12:33:12 horas, no lote (36) - Massa para modelar  180g com 12

cores não tóxica. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

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

Contábil, Declaro a empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME,

vencedora no lote 36, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.1 do edital e seus

subitens.

 

    No dia 19/12/2018, às 12:33:12 horas, no lote (36) - Massa para modelar  180g com 12

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

á empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$

1.065,05.

 

    No dia 21/11/2018, às 15:07:05 horas, no lote (37) - Palito de picolé em madeira ponta

arredondada pct com 50 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/11/2018, às 11:13:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (37) - Palito de picolé em madeira ponta arredondada pct com 50 unidades. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:04:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (1) - Papel
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contact plástico adesivo transparente, milimetrado. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:04:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (3) - Fita

adesiva tipo durex, colorida, 6mmx50m. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender a convocação

do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em desconformidade com o item

6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:04:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (4) - Fita

adesiva tipo durex, transparente, 6mmx50m. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender a convocação

do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em desconformidade com o item

6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:06:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (8) - Pistola

Elétrica aplicadora de cola quente pequena bivolt  40w. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:06:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (11) - Lápis

de cor 12 cores corpo em madeira. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender a convocação

do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em desconformidade com o item

6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:07:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (14) -
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Tesoura escolar 13cm sem ponta em aço inox. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:07:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (15) -

Barbante colorido nº 08 nas cores vermelho, amarelo e verde. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não

atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no

prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:07:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (17) - Cola

colorida 6 cores sortidas, não tóxica, secagem rápida. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:08:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (20) - Papel

color set cores variadas (vermelho, azul, verde, amrelo, rosa) 48 x 66cm. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente

lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de

Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018,

em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:09:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (21) - Papel

laminado 48x60cm cores variadas (vermelho, azul, verde, amrelo, rosa). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente

lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de

Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018,

em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:09:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (22) - Papel
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Kraft 80g 66x96cm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA

PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender a convocação do envio a

documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira,

que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em desconformidade com o item 6. subitem

6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:09:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (23) - Papel

sulfite branco 40kg 210mmx297mm, 120g/m². O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:10:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (24) - Papel

Cartolina  50x66cm, 150g/m² cores variadas (vermelho, azul, verde, amarelo e rosa). O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no

presente lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e

Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia

23/11/2018, em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:10:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (25) - Papel

Carmursa 40x60 cores variadas  (vermelho, azul, verde, amarelo e branco. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente

lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de

Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018,

em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:10:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (26) - Cola

com Glitter 35g não tóxica, lavável. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender a convocação

do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em desconformidade com o item

6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:10:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (27) - Placa
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de isopor 50x100 de 10mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender a convocação do envio a

documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira,

que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em desconformidade com o item 6. subitem

6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:10:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (28) - Cola

para isopor 90g, não tóxico. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender a convocação do envio a

documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira,

que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em desconformidade com o item 6. subitem

6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:11:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (29) -

Corda de pular infantil,  sisal, cabo de madeira 1,70m. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:11:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (30) - Papel

sulfite A4 branco 210x297mm resma com 500 folhas, gramatura 75mg/m. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente

lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de

Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018,

em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:12:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (31) - Papel

Crepom 48cmx2,0m cores diversas vermelho, azul, verde, amarelo, branco. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente

lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de

Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018,

em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:12:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (32) - Papel
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cartão fosco 40x70, 240 g cores diversas vermelho, zaul, verde, amarelo, branco. O motivo

da desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no

presente lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e

Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia

23/11/2018, em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:12:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (33) - Lápis

preto nº 02 caixa com 50 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender a convocação

do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em desconformidade com o item

6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:12:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (34) - Papel

de seda 48x60cm cores diversas vermelho, azul, verde, amarelo, branco. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente

lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de

Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018,

em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:12:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (35) - Lã

novelo 40g (cores: vermelho, amarelo e verde). O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:13:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (36) -

Massa para modelar  180g com 12 cores não tóxica. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 26/11/2018, às 11:13:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (37) - Palito
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de picolé em madeira ponta arredondada pct com 50 unidades. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa HOLANDA PEPELARIA EIRELI, no presente

lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de

Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 08:30 (DF) do dia 23/11/2018,

em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 12/12/2018, às 11:15:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (3) -

Fita adesiva tipo durex, colorida, 6mmx50m. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, no presente lote, por não atender a

convocação do envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria

ate as 14:00 (DF) do dia 27/11/2018.

 

    No dia 12/12/2018, às 11:16:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (4) -

Fita adesiva tipo durex, transparente, 6mmx50m. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, no presente lote, por não

atender a convocação do envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 14:00 (DF) do dia 27/11/2018.

 

    No dia 12/12/2018, às 11:17:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (14) -

Tesoura escolar 13cm sem ponta em aço inox. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, no presente lote, por não

atender a convocação do envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 14:00 (DF) do dia 27/11/2018.

 

    No dia 12/12/2018, às 11:17:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (17) -

Cola colorida 6 cores sortidas, não tóxica, secagem rápida. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, no presente lote, por não

atender a convocação do envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 14:00 (DF) do dia 27/11/2018.

 

    No dia 12/12/2018, às 11:19:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (22) -

Papel Kraft 80g 66x96cm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, no presente lote, por não atender a convocação do

envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 14:00

(DF) do dia 27/11/2018.
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    No dia 12/12/2018, às 11:19:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (28) -

Cola para isopor 90g, não tóxico. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, no presente lote, por não atender a convocação do

envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 14:00

(DF) do dia 27/11/2018.

 

    No dia 12/12/2018, às 11:22:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -

ME, no lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em madeira. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, no presente

lote, por não atender a convocação do envio da Proposta de Preços no prazo apresentado

pela pregoeira, que seria ate as 14:00 (DF) do dia 27/11/2018.

 

    No dia 12/12/2018, às 11:28:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - RONDONOFFICE REPRESENTACOES

COMERCIO E SERVICOS EI, no lote (33) - Lápis preto nº 02 caixa com 50 unidades. O

motivo da desclassi f icação foi :  Desclassi f ico a empresa RONDONOFFICE

REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, no presente lote, por não atender

a convocação do envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que

seria ate as 14:00 (DF) do dia 27/11/2018.

 

    No dia 12/12/2018, às 11:33:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (36) -

Massa para modelar  180g com 12 cores não tóxica. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, no presente lote, por não

atender a convocação do envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela

pregoeira, que seria ate as 14:00 (DF) do dia 27/11/2018, e a negociação do valor da

proposta, considerando que se encontra acima do nosso estimado que e de R$ 1.066,53.

 

    No dia 14/12/2018, às 11:03:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, no

lote (11) - Lápis de cor 12 cores corpo em madeira. O motivo da desclassificação foi: O valor

ofertado para este lote está acima do estimado pela administração, e  a contraproposta feita

por esta pregoeira não foi aceita pela empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS

LTDA, conforme mensagem no chat, Desta forma, desclassifico a empresa supra.

 

    No dia 14/12/2018, às 11:09:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE
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CONSTRUCAO, no lote (4) - Fita adesiva tipo durex, transparente, 6mmx50m. O motivo da

desclassificação foi: O valor ofertado para este lote está acima do estimado pela

administração, e  a contraproposta feita por esta pregoeira não foi aceita pela empresa S,A,

DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, conforme mensagem no chat,

Desta forma, desclassifico a empresa supra.

 

    No dia 18/12/2018, às 11:03:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, no lote (11) -

Lápis de cor 12 cores corpo em madeira. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI -ME, no presente lote, por não atender  a

convocação d a negociação do lote, considerando que o mesmo se encontra acima do

nosso estimado, para o envio da Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira,.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
18.677.156/0001-77 CRUZ & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

34.758.599/0001-49 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

08.374.509/0001-06 RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EI

21.896.826/0001-50 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
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