
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 8059)

 

     às 09:00:29 horas do dia 29/05/2020 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NUMERO

999, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). GILDEONE SILVERIO DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: Bee 8059 - 2020/Pe 012-20 que tem por objeto Aquisição de itens de escritório e

papelaria para atender as necessidades dos Centros de Atenção Psicossocial de Goiânia,

conforme condições e especificações do Edital e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Argila mineral barro � argila para escultura, pacote com 01 Kg na cor natural.

Lote (2) - Balão de borracha amarelo festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com

50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (3) - Balão de borracha azul-celeste, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:37:18:618 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 4.000,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:37:18:618 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:12:10:946 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:37:18:618 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:12:10:946 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00
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Lote (4) - Balão de borracha azul-escuro, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (5) - Balão de borracha branco, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com

50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (6) - Balão de borracha laranja, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com

50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (7) - Balão de borracha lilás, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50

unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (8) - Balão de borracha rosa forte, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:37:18:618 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:12:10:946 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:37:18:618 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:12:10:946 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:12:55:072 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:12:55:072 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00
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Lote (9) - Balão de borracha verde-escuro, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (10) - Balão de borracha verde limão, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (11) - Balão de borracha vermelho, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (12) - Bola isopor 100 mm.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:12:55:072 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:12:55:072 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:48:20:866 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:10:26:516 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:13:46:394 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:48:20:866 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:10:26:516 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 8.000,00

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:13:46:394 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 2.000,00
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Lote (13) - Bola isopor 50 mm.

Lote (14) - Bola isopor 75 mm.

Lote (15) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor azul-claro.

Lote (16) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor azul-escuro

Lote (17) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor dourada

Lote (18) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor rosa

Lote (19) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor pink

Lote (20) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor prata

Lote (21) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor vermelha

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:48:20:866 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 1.000,00

28/05/2020 08:10:26:516 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 8.000,00

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:13:46:394 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:48:20:866 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 1.000,00

28/05/2020 08:10:26:516 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 8.000,00

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:13:46:394 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (22) - Caneta hidrográfica, atóxica, tinta lavável, ponta de nylon média, embalada em

estojo de plástico flexível, cores variadas, jogo com 12 unidades grandes.

Lote (23) - Caneta Marcador Permanente, utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil,

acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool, resistente a luz, água e umidade; secagem rápida;

ponta em poliéster com aproximadamente 2.0mm de espessura na cor preta

Lote (24) - Caneta Marcador Permanente, utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil,

acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool, resistente a luz, água e umidade; secagem rápida;

ponta em poliéster com aproximadamente 2.0mm de espessura na cor vermelha

Lote (25) - Cartolina branca, gramatura 150 G/M2, 65x50 centímetros.

Lote (26) - Cartolina cores variadas, gramatura 150 G/M2, 65x50 centímetros.

Lote (27) - Carvão de origem vegetal utilizado para desenho, grosso, caixa com 06

unidades.

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:50:23:528 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:11:29:782 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:14:46:038 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 3.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:50:23:528 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 2.000,00

28/05/2020 08:11:29:782 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:14:46:038 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:50:23:528 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 2.000,00

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:14:46:038 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:11:29:782 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 7.000,00

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:14:46:038 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:12:21:455 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 15.000,00

28/05/2020 14:59:52:612 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:16:30:659 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 3.000,00
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Cola a base de PVA líquida utilizada para confecção de biscuit, de média

viscosidade, cor branca quando úmida e transparente após secagem, frasco com 1000 ml.

Lote (29) - Cola colorida para desenho, caixa com  6unidades (azul, amarelo, vermelho,

preto, branco e verde), 23 gramas cada.

Lote (30) - Cola para isopor, solúvel em álcool, atóxica, transparente, frasco de 90 gramas,

com bico aplicador.

Lote (31) - Cola plástica com gliter, com bico aplicador, atóxica, caixa/estojo com 06 frascos

plásticos com 23 gramas cada, em cores variadas.

Lote (32) - Cola quente em bastão de silicone transparente para pistola, medindo 7,0 mm

espessura por 30 cm de comprimento.

Lote (33) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor amarela

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 14:16:30:659 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 15.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:12:21:455 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 6.000,00

28/05/2020 14:59:52:612 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:16:30:659 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 4.740,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:12:21:455 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 14:59:52:612 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:16:30:659 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 16:03:14:681 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 10.000,00

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 12.500,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:29:29:227 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 4.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 16:03:14:681 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 2.000,00

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 19.000,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:29:29:227 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (34) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor azul-claro

Lote (35) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor azul-escuro

Lote (36) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor branca

Lote (37) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor laranja

Lote (38) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor marrom

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:29:29:227 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:40:27:882 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:29:29:227 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:40:27:882 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:29:29:227 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:40:27:882 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:18:58:393 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:41:33:912 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:18:58:393 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:41:33:912 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (39) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor preta

Lote (40) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor rosa

Lote (41) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor verde-bandeira

Lote (42) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor verde folha

Lote (43) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor vermelha

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:18:58:393 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:41:33:912 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:18:58:393 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:41:33:912 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:18:58:393 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:41:33:912 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:15:36:969 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:19:34:010 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:42:26:822 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 08:15:36:969 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:19:34:010 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:42:26:822 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (44) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor amarela, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento.

Lote (45) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor verde, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento.

Lote (46) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor vermelha, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento.

Lote (47) - Giz de cera para desenho e pintura, fabricado com ceras e pigmentos de alta

qualidade em cores variadas, formato anatômico, atóxico, tamanho grande, embalado em

caixas com 12 unidades

Lote (48) - Lápis de cor com cores variadas, fabricado com madeira reflorestada, pigmentos,

aglutinantes, cargas inertes e ceras; macio, atóxico, grande, caixa com 36 unidades.

Lote (49) - Lápis para desenho, preto, grafite 2B, macio, resistente, atóxico, fabricado com

madeira reflorestada.

28/05/2020 08:15:36:969 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:19:34:010 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 07:42:26:822 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 15:31:36:306 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 16:05:08:329 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 08:16:40:231 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 8.000,00

28/05/2020 15:31:36:306 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:20:20:895 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 2.640,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 16:05:08:329 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 25.000,00

28/05/2020 08:16:40:231 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 35.000,00

28/05/2020 15:31:36:306 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 20.000,00

28/05/2020 14:20:20:895 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 14.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 16:05:08:329 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 2.000,00
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Lote (50) - Lápis para desenho, preto, grafite 6B, macio, resistente, atóxico, fabricado com

madeira reflorestada.

Lote (51) - Massa para modelar, atóxica, em formato de barrinha, tamanho grande, cores

variadas, caixa com 12 unidades.

Lote (52) - Palito de madeira picolé, pacote com 100 unidades

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Argila mineral barro � argila para escultura, pacote com 01 Kg na cor natural.

Lote (2) - Balão de borracha amarelo festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com

50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

28/05/2020 08:16:40:231 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 10.000,00

28/05/2020 15:31:36:306 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:20:20:895 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 16:05:08:329 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 2.000,00

28/05/2020 08:16:40:231 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 10.000,00

28/05/2020 15:31:36:306 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 14:20:20:895 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 16:06:03:586 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 20.000,00

28/05/2020 08:17:16:202 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 15.000,00

28/05/2020 15:32:31:138 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 20.000,00

28/05/2020 14:20:48:529 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 6.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2020 16:06:03:586 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 15.000,00

28/05/2020 08:17:16:202 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 25.000,00

28/05/2020 15:32:31:138 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 15:37:18:618 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 4.000,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 09:08:46:426 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.678,00

29/05/2020 09:07:50:436 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 1.690,00
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Lote (3) - Balão de borracha azul-celeste, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (4) - Balão de borracha azul-escuro, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (5) - Balão de borracha branco, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com

50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (6) - Balão de borracha laranja, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com

50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (7) - Balão de borracha lilás, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 09:23:49:879 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.200,00

29/05/2020 09:23:30:402 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 1.250,00

29/05/2020 09:19:26:246 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 1.519,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:12:10:946 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 15:37:18:618 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:12:10:946 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

28/05/2020 08:08:19:666 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 15:37:18:618 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:38:20:634 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:12:55:072 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00
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unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (8) - Balão de borracha rosa forte, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (9) - Balão de borracha verde-escuro, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (10) - Balão de borracha verde limão, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Lote (11) - Balão de borracha vermelho, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote

com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes.

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:12:55:072 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:12:55:072 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:12:55:072 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.700,00

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 08:09:22:122 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 15:45:20:318 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 5.000,00

28/05/2020 13:39:32:821 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 09:21:49:328 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.600,00
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Lote (12) - Bola isopor 100 mm.

Lote (13) - Bola isopor 50 mm.

Lote (14) - Bola isopor 75 mm.

Lote (15) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor azul-claro.

Lote (16) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor azul-escuro

Lote (17) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor dourada

Lote (18) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor rosa

29/05/2020 09:21:18:221 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 1.650,00

28/05/2020 08:10:26:516 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 09:22:14:590 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.900,00

29/05/2020 09:22:00:895 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 1.940,00

28/05/2020 08:10:26:516 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 8.000,00

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 09:20:51:556 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 500,00

29/05/2020 09:20:21:360 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 510,00

28/05/2020 08:10:26:516 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 8.000,00

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 09:21:27:223 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 900,00

29/05/2020 09:20:54:523 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 940,00

28/05/2020 08:10:26:516 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 8.000,00

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 13:41:00:147 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00
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Lote (19) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor pink

Lote (20) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor prata

Lote (21) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor vermelha

Lote (22) - Caneta hidrográfica, atóxica, tinta lavável, ponta de nylon média, embalada em

estojo de plástico flexível, cores variadas, jogo com 12 unidades grandes.

Lote (23) - Caneta Marcador Permanente, utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil,

acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool, resistente a luz, água e umidade; secagem rápida;

ponta em poliéster com aproximadamente 2.0mm de espessura na cor preta

Lote (24) - Caneta Marcador Permanente, utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil,

acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool, resistente a luz, água e umidade; secagem rápida;

ponta em poliéster com aproximadamente 2.0mm de espessura na cor vermelha

Lote (25) - Cartolina branca, gramatura 150 G/M2, 65x50 centímetros.

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:54:53:192 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:00:01:248 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.770,00

29/05/2020 09:59:40:475 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 1.830,00

29/05/2020 09:59:00:096 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 1.859,00

28/05/2020 08:11:29:782 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 09:48:44:048 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 530,00

29/05/2020 09:48:12:344 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 540,00

28/05/2020 08:11:29:782 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 09:50:22:651 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 520,00

29/05/2020 09:49:56:495 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 550,00

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:14:46:038 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 700,00
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Lote (26) - Cartolina cores variadas, gramatura 150 G/M2, 65x50 centímetros.

Lote (27) - Carvão de origem vegetal utilizado para desenho, grosso, caixa com 06

unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (28) - Cola a base de PVA líquida utilizada para confecção de biscuit, de média

viscosidade, cor branca quando úmida e transparente após secagem, frasco com 1000 ml.

Lote (29) - Cola colorida para desenho, caixa com  6unidades (azul, amarelo, vermelho,

preto, branco e verde), 23 gramas cada.

Lote (30) - Cola para isopor, solúvel em álcool, atóxica, transparente, frasco de 90 gramas,

com bico aplicador.

Lote (31) - Cola plástica com gliter, com bico aplicador, atóxica, caixa/estojo com 06 frascos

plásticos com 23 gramas cada, em cores variadas.

28/05/2020 08:11:29:782 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 7.000,00

28/05/2020 14:56:14:161 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:16:30:659 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 3.000,00

28/05/2020 14:59:52:612 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 08:12:21:455 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:16:30:659 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 15.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:16:30:659 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 4.740,00

28/05/2020 08:12:21:455 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 6.000,00

28/05/2020 14:59:52:612 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:16:30:659 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.960,00

28/05/2020 08:12:21:455 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 4.000,00

28/05/2020 14:59:52:612 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:18:49:192 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 2.980,00

29/05/2020 10:18:21:287 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 2.990,00

29/05/2020 10:03:45:443 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 3.570,00

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 12.500,00
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Lote (32) - Cola quente em bastão de silicone transparente para pistola, medindo 7,0 mm

espessura por 30 cm de comprimento.

Lote (33) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor amarela

Lote (34) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor azul-claro

Lote (35) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor azul-escuro

Lote (36) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor branca

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:07:52:770 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 680,00

29/05/2020 10:06:58:275 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 690,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 19.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:29:29:227 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 09:52:48:857 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.990,00

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:29:29:227 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 09:53:11:942 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.990,00

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:29:29:227 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 09:53:53:558 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.990,00

28/05/2020 08:13:45:045 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:01:26:654 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:18:58:393 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 09:54:34:205 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.990,00

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00
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Lote (37) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor laranja

Lote (38) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor marrom

Lote (39) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor preta

Lote (40) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor rosa

Lote (41) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor verde-bandeira

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:01:44:985 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 500,00

29/05/2020 10:01:11:765 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 590,00

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:13:35:092 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 400,00

29/05/2020 10:11:54:862 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 430,00

29/05/2020 10:01:47:697 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 590,00

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:03:16:954 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 500,00

29/05/2020 10:00:40:185 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 590,00

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:18:58:393 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 10:05:00:101 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.990,00

28/05/2020 08:14:50:226 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:28:50:930 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:19:34:010 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 10:05:27:212 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.990,00

28/05/2020 08:15:36:969 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00
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Lote (42) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor verde folha

Lote (43) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa, emborrachado de 2 mm de espessura, medindo

40x46 cm, na cor vermelha

Lote (44) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor amarela, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento.

Lote (45) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor verde, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento.

Lote (46) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor vermelha, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento.

Lote (47) - Giz de cera para desenho e pintura, fabricado com ceras e pigmentos de alta

qualidade em cores variadas, formato anatômico, atóxico, tamanho grande, embalado em

caixas com 12 unidades

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:19:34:010 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 10:06:51:775 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.990,00

28/05/2020 08:15:36:969 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:19:34:010 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 600,00

29/05/2020 10:07:45:820 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.990,00

28/05/2020 08:15:36:969 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 3.000,00

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 15:30:13:215 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 15:31:36:306 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:26:35:850 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 1.960,00

29/05/2020 10:25:40:230 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 1.976,00

29/05/2020 10:24:02:389 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 6.850,00

28/05/2020 08:16:40:231 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 8.000,00
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Lote (48) - Lápis de cor com cores variadas, fabricado com madeira reflorestada, pigmentos,

aglutinantes, cargas inertes e ceras; macio, atóxico, grande, caixa com 36 unidades.

Lote (49) - Lápis para desenho, preto, grafite 2B, macio, resistente, atóxico, fabricado com

madeira reflorestada.

Lote (50) - Lápis para desenho, preto, grafite 6B, macio, resistente, atóxico, fabricado com

madeira reflorestada.

Lote (51) - Massa para modelar, atóxica, em formato de barrinha, tamanho grande, cores

variadas, caixa com 12 unidades.

Lote (52) - Palito de madeira picolé, pacote com 100 unidades

 

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:38:31:058 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 12.200,00

29/05/2020 10:38:08:063 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 12.380,00

29/05/2020 10:26:06:411 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 13.650,00

28/05/2020 08:16:40:231 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:30:28:235 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 530,00

29/05/2020 10:29:59:122 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 540,00

29/05/2020 10:26:34:959 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 590,00

28/05/2020 08:16:40:231 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/05/2020 10:27:37:440 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 630,00

29/05/2020 10:27:00:625 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 640,00

28/05/2020 08:16:40:231 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 10.000,00

28/05/2020 15:31:36:306 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 14:20:48:529 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP  R$ 6.300,00

29/05/2020 10:27:28:095 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 8.130,00

28/05/2020 08:17:16:202 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 15.000,00

28/05/2020 15:32:31:138 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/05/2020 16:06:03:586 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA  R$ 15.000,00

28/05/2020 15:32:31:138 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 20.000,00

28/05/2020 08:17:16:202 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA. -  R$ 25.000,00
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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 29/05/2020, às 09:11:53 horas, no lote (1) - Argila mineral barro � argila para

escultura, pacote com 01 Kg na cor natural. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/05/2020, às 10:44:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/05/2020, às 10:44:07 horas, no lote (1) - Argila mineral barro � argila para

escultura, pacote com 01 Kg na cor natural. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor: STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA. No dia

29/05/2020, às 10:46:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2020, às 10:46:53 horas, no lote (1) - Argila mineral barro � argila para

escultura, pacote com 01 Kg na cor natural. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE

ESCRITORIO LTDA. -. No dia 23/06/2020, às 09:34:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:34:01 horas, no lote (1) - Argila mineral barro � argila para

escultura, pacote com 01 Kg na cor natural. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

25/06/2020, às 14:29:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:16 horas, no lote (1) - Argila mineral barro � argila para

escultura, pacote com 01 Kg na cor natural. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem

intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:16 horas, no lote (1) - Argila mineral barro � argila para

escultura, pacote com 01 Kg na cor natural. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME com o valor R$

1.960,00.
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    No dia 29/05/2020, às 09:12:17 horas, no lote (2) - Balão de borracha amarelo festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 09:34:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:34:28 horas, no lote (2) - Balão de borracha amarelo festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 25/06/2020, às 14:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:26 horas, no lote (2) - Balão de borracha amarelo festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:26 horas, no lote (2) - Balão de borracha amarelo festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:30:07 horas, no lote (3) - Balão de borracha azul-celeste,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 09:34:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:34:49 horas, no lote (3) - Balão de borracha azul-celeste,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 14:29:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:36 horas, no lote (3) - Balão de borracha azul-celeste,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

17/07/2020 Página 21 de 49



natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:36 horas, no lote (3) - Balão de borracha azul-celeste,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:13:03 horas, no lote (4) - Balão de borracha azul-escuro, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 09:35:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:35:12 horas, no lote (4) - Balão de borracha azul-escuro, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 25/06/2020, às 14:29:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:45 horas, no lote (4) - Balão de borracha azul-escuro, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:45 horas, no lote (4) - Balão de borracha azul-escuro, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:13:20 horas, no lote (5) - Balão de borracha branco, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 09:35:33 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:35:33 horas, no lote (5) - Balão de borracha branco, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 25/06/2020, às 14:29:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:54 horas, no lote (5) - Balão de borracha branco, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:29:54 horas, no lote (5) - Balão de borracha branco, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:14:00 horas, no lote (6) - Balão de borracha laranja, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 09:35:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:35:57 horas, no lote (6) - Balão de borracha laranja, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 25/06/2020, às 14:30:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:04 horas, no lote (6) - Balão de borracha laranja, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:04 horas, no lote (6) - Balão de borracha laranja, festivo,
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formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:14:21 horas, no lote (7) - Balão de borracha lilás, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 09:36:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:36:20 horas, no lote (7) - Balão de borracha lilás, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 25/06/2020, às 14:30:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:14 horas, no lote (7) - Balão de borracha lilás, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:14 horas, no lote (7) - Balão de borracha lilás, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:14:41 horas, no lote (8) - Balão de borracha rosa forte, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 09:36:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:36:40 horas, no lote (8) - Balão de borracha rosa forte, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 25/06/2020, às 14:30:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:25 horas, no lote (8) - Balão de borracha rosa forte, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:25 horas, no lote (8) - Balão de borracha rosa forte, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:15:06 horas, no lote (9) - Balão de borracha verde-escuro,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 09:36:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:36:57 horas, no lote (9) - Balão de borracha verde-escuro,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 14:30:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:36 horas, no lote (9) - Balão de borracha verde-escuro,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:36 horas, no lote (9) - Balão de borracha verde-escuro,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.
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    No dia 29/05/2020, às 09:15:35 horas, no lote (10) - Balão de borracha verde limão,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/05/2020, às 10:48:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2020, às 10:48:02 horas, no lote (10) - Balão de borracha verde limão,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DAGEAL-COMERCIO DE

MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. -. No dia 29/05/2020, às 10:48:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2020, às 10:48:16 horas, no lote (10) - Balão de borracha verde limão,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

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

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: STYLLUS PAPEIS E

PRESENTES LTDA. No dia 23/06/2020, às 09:37:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 09:37:21 horas, no lote (10) - Balão de borracha verde limão,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 14:30:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:46 horas, no lote (10) - Balão de borracha verde limão,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:30:46 horas, no lote (10) - Balão de borracha verde limão,

festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex

natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LAZARO BEZERRA SOARES

ME com o valor R$ 1.400,00.
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    No dia 29/05/2020, às 09:27:07 horas, no lote (11) - Balão de borracha vermelho, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:38:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:38:29 horas, no lote (11) - Balão de borracha vermelho, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 25/06/2020, às 14:37:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:37:33 horas, no lote (11) - Balão de borracha vermelho, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:37:33 horas, no lote (11) - Balão de borracha vermelho, festivo,

formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural,

corante atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 1.098,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:28:01 horas, no lote (12) - Bola isopor 100 mm. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:38:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:38:49 horas, no lote (12) - Bola isopor 100 mm. -  a situação do

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:37:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:37:44 horas, no lote (12) - Bola isopor 100 mm. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:37:44 horas, no lote (12) - Bola isopor 100 mm. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E
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INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 640,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:29:01 horas, no lote (13) - Bola isopor 50 mm. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:39:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:39:08 horas, no lote (13) - Bola isopor 50 mm. -  a situação do

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:37:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:37:54 horas, no lote (13) - Bola isopor 50 mm. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:37:54 horas, no lote (13) - Bola isopor 50 mm. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 112,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:29:42 horas, no lote (14) - Bola isopor 75 mm. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:39:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:39:32 horas, no lote (14) - Bola isopor 75 mm. -  a situação do

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:38:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:38:04 horas, no lote (14) - Bola isopor 75 mm. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:38:04 horas, no lote (14) - Bola isopor 75 mm. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 272,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:31:29 horas, no lote (15) - Brocal em pó frasco com 03 gramas,

na cor azul-claro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia

02/06/2020, às 12:51:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (15) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor azul-claro. - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:32:23 horas, no lote (16) - Brocal em pó frasco com 03 gramas,

na cor azul-escuro -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia

02/06/2020, às 12:51:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (16) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor azul-escuro - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:32:32 horas, no lote (17) - Brocal em pó frasco com 03 gramas,

na cor dourada -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/06/2020,

às 12:51:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (17) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor dourada - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:32:43 horas, no lote (18) - Brocal em pó frasco com 03 gramas,

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/06/2020,

às 12:51:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (18) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor rosa - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:32:54 horas, no lote (19) - Brocal em pó frasco com 03 gramas,

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/06/2020,

às 12:51:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (19) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor pink - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:44:46 horas, no lote (20) - Brocal em pó frasco com 03 gramas,

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/06/2020,

às 12:51:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (20) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor prata - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:45:48 horas, no lote (21) - Brocal em pó frasco com 03 gramas,

na cor vermelha -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/06/2020,

às 12:52:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor vermelha - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:05:03 horas, no lote (22) - Caneta hidrográfica, atóxica, tinta

lavável, ponta de nylon média, embalada em estojo de plástico flexível, cores variadas, jogo

com 12 unidades grandes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No

dia 23/06/2020, às 10:41:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:41:50 horas, no lote (22) - Caneta hidrográfica, atóxica, tinta

lavável, ponta de nylon média, embalada em estojo de plástico flexível, cores variadas, jogo

com 12 unidades grandes. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 25/06/2020, às

14:49:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:49:22 horas, no lote (22) - Caneta hidrográfica, atóxica, tinta

lavável, ponta de nylon média, embalada em estojo de plástico flexível, cores variadas, jogo

com 12 unidades grandes. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:49:22 horas, no lote (22) - Caneta hidrográfica, atóxica, tinta

lavável, ponta de nylon média, embalada em estojo de plástico flexível, cores variadas, jogo

com 12 unidades grandes. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$

1.768,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:52:58 horas, no lote (23) - Caneta Marcador Permanente,

utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool,

resistente a luz, água e umidade; secagem rápida; ponta em poliéster com

aproximadamente 2.0mm de espessura na cor preta -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

17/07/2020 Página 30 de 49



pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:42:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:42:29 horas, no lote (23) - Caneta Marcador Permanente,

utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool,

resistente a luz, água e umidade; secagem rápida; ponta em poliéster com

aproximadamente 2.0mm de espessura na cor preta -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

25/06/2020, às 14:49:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:49:33 horas, no lote (23) - Caneta Marcador Permanente,

utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool,

resistente a luz, água e umidade; secagem rápida; ponta em poliéster com

aproximadamente 2.0mm de espessura na cor preta -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem

intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:49:33 horas, no lote (23) - Caneta Marcador Permanente,

utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool,

resistente a luz, água e umidade; secagem rápida; ponta em poliéster com

aproximadamente 2.0mm de espessura na cor preta -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 528,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:53:55 horas, no lote (24) - Caneta Marcador Permanente,

utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool,

resistente a luz, água e umidade; secagem rápida; ponta em poliéster com

aproximadamente 2.0mm de espessura na cor vermelha -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:42:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:42:47 horas, no lote (24) - Caneta Marcador Permanente,

utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool,

resistente a luz, água e umidade; secagem rápida; ponta em poliéster com

aproximadamente 2.0mm de espessura na cor vermelha -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável.

No dia 25/06/2020, às 14:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:49:42 horas, no lote (24) - Caneta Marcador Permanente,
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utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool,

resistente a luz, água e umidade; secagem rápida; ponta em poliéster com

aproximadamente 2.0mm de espessura na cor vermelha -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável

e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:49:42 horas, no lote (24) - Caneta Marcador Permanente,

utilizada para escrever sobrecd, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Tinta a base de álcool,

resistente a luz, água e umidade; secagem rápida; ponta em poliéster com

aproximadamente 2.0mm de espessura na cor vermelha -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

EIRELI EPP com o valor R$ 519,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:46:50 horas, no lote (25) - Cartolina branca, gramatura 150

G/M2, 65x50 centímetros. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No

dia 23/06/2020, às 10:43:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:43:04 horas, no lote (25) - Cartolina branca, gramatura 150

G/M2, 65x50 centímetros. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 25/06/2020, às

14:49:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:49:51 horas, no lote (25) - Cartolina branca, gramatura 150

G/M2, 65x50 centímetros. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:49:51 horas, no lote (25) - Cartolina branca, gramatura 150

G/M2, 65x50 centímetros. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$

294,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:47:10 horas, no lote (26) - Cartolina cores variadas, gramatura

150 G/M2, 65x50 centímetros. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No

dia 23/06/2020, às 10:43:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:43:22 horas, no lote (26) - Cartolina cores variadas, gramatura

150 G/M2, 65x50 centímetros. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 25/06/2020, às
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14:50:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:50:00 horas, no lote (26) - Cartolina cores variadas, gramatura

150 G/M2, 65x50 centímetros. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:50:00 horas, no lote (26) - Cartolina cores variadas, gramatura

150 G/M2, 65x50 centímetros. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$

1.050,00.

 

    No lote (27) - Carvão de origem vegetal utilizado para desenho, grosso, caixa com 06

unidades. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:47:54 horas, no lote (28) - Cola a base de PVA líquida utilizada

para confecção de biscuit, de média viscosidade, cor branca quando úmida e transparente

após secagem, frasco com 1000 ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:43:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:43:38 horas, no lote (28) - Cola a base de PVA líquida utilizada

para confecção de biscuit, de média viscosidade, cor branca quando úmida e transparente

após secagem, frasco com 1000 ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

25/06/2020, às 14:50:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:50:10 horas, no lote (28) - Cola a base de PVA líquida utilizada

para confecção de biscuit, de média viscosidade, cor branca quando úmida e transparente

após secagem, frasco com 1000 ml. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de

recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:50:10 horas, no lote (28) - Cola a base de PVA líquida utilizada

para confecção de biscuit, de média viscosidade, cor branca quando úmida e transparente

após secagem, frasco com 1000 ml. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o

valor R$ 15.400,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:48:18 horas, no lote (29) - Cola colorida para desenho, caixa
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com  6unidades (azul, amarelo, vermelho, preto, branco e verde), 23 gramas cada. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às

10:43:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:43:56 horas, no lote (29) - Cola colorida para desenho, caixa

com  6unidades (azul, amarelo, vermelho, preto, branco e verde), 23 gramas cada. -  a

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

Parecer técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:50:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:50:18 horas, no lote (29) - Cola colorida para desenho, caixa

com  6unidades (azul, amarelo, vermelho, preto, branco e verde), 23 gramas cada. -  a

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

habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:50:18 horas, no lote (29) - Cola colorida para desenho, caixa

com  6unidades (azul, amarelo, vermelho, preto, branco e verde), 23 gramas cada. -  pelo

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

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 2.670,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 09:48:40 horas, no lote (30) - Cola para isopor, solúvel em álcool,

atóxica, transparente, frasco de 90 gramas, com bico aplicador. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:44:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:44:20 horas, no lote (30) - Cola para isopor, solúvel em álcool,

atóxica, transparente, frasco de 90 gramas, com bico aplicador. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 14:50:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:50:28 horas, no lote (30) - Cola para isopor, solúvel em álcool,

atóxica, transparente, frasco de 90 gramas, com bico aplicador. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:50:28 horas, no lote (30) - Cola para isopor, solúvel em álcool,

atóxica, transparente, frasco de 90 gramas, com bico aplicador. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E
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INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 1.596,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:24:42 horas, no lote (31) - Cola plástica com gliter, com bico

aplicador, atóxica, caixa/estojo com 06 frascos plásticos com 23 gramas cada, em cores

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020,

às 10:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:46:11 horas, no lote (31) - Cola plástica com gliter, com bico

aplicador, atóxica, caixa/estojo com 06 frascos plásticos com 23 gramas cada, em cores

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

foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:55:36 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:55:36 horas, no lote (31) - Cola plástica com gliter, com bico

aplicador, atóxica, caixa/estojo com 06 frascos plásticos com 23 gramas cada, em cores

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

seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:55:36 horas, no lote (31) - Cola plástica com gliter, com bico

aplicador, atóxica, caixa/estojo com 06 frascos plásticos com 23 gramas cada, em cores

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

empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 2.980,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:12:58 horas, no lote (32) - Cola quente em bastão de silicone

transparente para pistola, medindo 7,0 mm espessura por 30 cm de comprimento. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às

10:46:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:46:31 horas, no lote (32) - Cola quente em bastão de silicone

transparente para pistola, medindo 7,0 mm espessura por 30 cm de comprimento. -  a

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

Parecer técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:55:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:55:46 horas, no lote (32) - Cola quente em bastão de silicone

transparente para pistola, medindo 7,0 mm espessura por 30 cm de comprimento. -  a

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

Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.
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    No dia 25/06/2020, às 14:55:46 horas, no lote (32) - Cola quente em bastão de silicone

transparente para pistola, medindo 7,0 mm espessura por 30 cm de comprimento. -  pelo

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

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 665,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:01:25 horas, no lote (33) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor amarela -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:46:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:46:50 horas, no lote (33) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor amarela -  a situação do

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:55:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:55:57 horas, no lote (33) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor amarela -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:55:57 horas, no lote (33) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor amarela -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:01:56 horas, no lote (34) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor azul-claro -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:47:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:47:07 horas, no lote (34) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor azul-claro -  a situação do

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:56:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:06 horas, no lote (34) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor azul-claro -  a situação do

17/07/2020 Página 36 de 49



lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:06 horas, no lote (34) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor azul-claro -  pelo critério

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

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:02:19 horas, no lote (35) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor azul-escuro -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:47:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:47:28 horas, no lote (35) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor azul-escuro -  a situação

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:56:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:17 horas, no lote (35) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor azul-escuro -  a situação

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

parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:17 horas, no lote (35) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor azul-escuro -  pelo critério

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

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:03:06 horas, no lote (36) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor branca -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:47:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:47:44 horas, no lote (36) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor branca -  a situação do

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/06/2020, às 14:56:28 horas, no lote (36) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor branca -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:28 horas, no lote (36) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor branca -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:05:52 horas, no lote (37) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor laranja -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:48:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:48:03 horas, no lote (37) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor laranja -  a situação do

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:56:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:37 horas, no lote (37) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor laranja -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:37 horas, no lote (37) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor laranja -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:18:02 horas, no lote (38) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor marrom -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:48:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:48:21 horas, no lote (38) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor marrom -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer
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técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 14:56:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:46 horas, no lote (38) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor marrom -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:46 horas, no lote (38) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor marrom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:08:09 horas, no lote (39) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor preta -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:48:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:48:38 horas, no lote (39) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor preta -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 14:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:57 horas, no lote (39) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor preta -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:56:57 horas, no lote (39) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor preta -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:14:14 horas, no lote (40) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor rosa -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:49:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:49:07 horas, no lote (40) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

17/07/2020 Página 39 de 49



emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor rosa -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 14:57:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 14:57:06 horas, no lote (40) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor rosa -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 14:57:06 horas, no lote (40) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor rosa -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:14:44 horas, no lote (41) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor verde-bandeira -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às

10:50:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:50:29 horas, no lote (41) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor verde-bandeira -  a

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

Parecer técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 15:01:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:16 horas, no lote (41) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor verde-bandeira -  a

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

Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:16 horas, no lote (41) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor verde-bandeira -  pelo

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

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:17:18 horas, no lote (42) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor verde folha -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:50:41 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:50:41 horas, no lote (42) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor verde folha -  a situação

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 15:01:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:25 horas, no lote (42) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor verde folha -  a situação

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

parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:25 horas, no lote (42) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor verde folha -  pelo critério

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

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:18:22 horas, no lote (43) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor vermelha -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:50:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:50:55 horas, no lote (43) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor vermelha -  a situação do

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 15:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:34 horas, no lote (43) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor vermelha -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:34 horas, no lote (43) - E. V. A. (Etil Vinil Acetato) Placa,

emborrachado de 2 mm de espessura, medindo 40x46 cm, na cor vermelha -  pelo critério

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

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 378,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:19:37 horas, no lote (44) - Fita Adesiva, em filme de

polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base água, cor amarela, medindo 12 mm de

17/07/2020 Página 41 de 49



largura x 33 metros de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/06/2020, às 12:53:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (44) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor amarela, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:23:57 horas, no lote (45) - Fita Adesiva, em filme de

polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base água, cor verde, medindo 12 mm de

largura x 33 metros de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/06/2020, às 12:54:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (45) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor verde, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:24:59 horas, no lote (46) - Fita Adesiva, em filme de

polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base água, cor vermelha, medindo 12 mm de

largura x 33 metros de comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/06/2020, às 12:54:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (46) - Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base

água, cor vermelha, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:30:29 horas, no lote (47) - Giz de cera para desenho e pintura,

fabricado com ceras e pigmentos de alta qualidade em cores variadas, formato anatômico,

atóxico, tamanho grande, embalado em caixas com 12 unidades -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:51:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:51:21 horas, no lote (47) - Giz de cera para desenho e pintura,

fabricado com ceras e pigmentos de alta qualidade em cores variadas, formato anatômico,
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atóxico, tamanho grande, embalado em caixas com 12 unidades -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 15:01:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:46 horas, no lote (47) - Giz de cera para desenho e pintura,

fabricado com ceras e pigmentos de alta qualidade em cores variadas, formato anatômico,

atóxico, tamanho grande, embalado em caixas com 12 unidades -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:46 horas, no lote (47) - Giz de cera para desenho e pintura,

fabricado com ceras e pigmentos de alta qualidade em cores variadas, formato anatômico,

atóxico, tamanho grande, embalado em caixas com 12 unidades -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 1.360,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:41:54 horas, no lote (48) - Lápis de cor com cores variadas,

fabricado com madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, cargas inertes e ceras; macio,

atóxico, grande, caixa com 36 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:51:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:51:35 horas, no lote (48) - Lápis de cor com cores variadas,

fabricado com madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, cargas inertes e ceras; macio,

atóxico, grande, caixa com 36 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

25/06/2020, às 15:01:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:55 horas, no lote (48) - Lápis de cor com cores variadas,

fabricado com madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, cargas inertes e ceras; macio,

atóxico, grande, caixa com 36 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de

recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 15:01:55 horas, no lote (48) - Lápis de cor com cores variadas,

fabricado com madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, cargas inertes e ceras; macio,

atóxico, grande, caixa com 36 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP

com o valor R$ 12.200,00.
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    No dia 29/05/2020, às 10:34:54 horas, no lote (49) - Lápis para desenho, preto, grafite 2B,

macio, resistente, atóxico, fabricado com madeira reflorestada. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:51:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:51:46 horas, no lote (49) - Lápis para desenho, preto, grafite 2B,

macio, resistente, atóxico, fabricado com madeira reflorestada. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 15:02:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 15:02:07 horas, no lote (49) - Lápis para desenho, preto, grafite 2B,

macio, resistente, atóxico, fabricado com madeira reflorestada. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 15:02:07 horas, no lote (49) - Lápis para desenho, preto, grafite 2B,

macio, resistente, atóxico, fabricado com madeira reflorestada. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 530,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:31:21 horas, no lote (50) - Lápis para desenho, preto, grafite 6B,

macio, resistente, atóxico, fabricado com madeira reflorestada. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:51:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:51:59 horas, no lote (50) - Lápis para desenho, preto, grafite 6B,

macio, resistente, atóxico, fabricado com madeira reflorestada. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 25/06/2020, às 15:02:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 15:02:17 horas, no lote (50) - Lápis para desenho, preto, grafite 6B,

macio, resistente, atóxico, fabricado com madeira reflorestada. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico

favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 15:02:17 horas, no lote (50) - Lápis para desenho, preto, grafite 6B,

macio, resistente, atóxico, fabricado com madeira reflorestada. -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 630,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:31:38 horas, no lote (51) - Massa para modelar, atóxica, em

formato de barrinha, tamanho grande, cores variadas, caixa com 12 unidades. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/06/2020, às 10:53:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/06/2020, às 10:53:55 horas, no lote (51) - Massa para modelar, atóxica, em

formato de barrinha, tamanho grande, cores variadas, caixa com 12 unidades. -  a situação

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

técnico favorável. No dia 25/06/2020, às 15:03:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2020, às 15:03:39 horas, no lote (51) - Massa para modelar, atóxica, em

formato de barrinha, tamanho grande, cores variadas, caixa com 12 unidades. -  a situação

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

parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 25/06/2020, às 15:03:39 horas, no lote (51) - Massa para modelar, atóxica, em

formato de barrinha, tamanho grande, cores variadas, caixa com 12 unidades. -  pelo critério

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

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP com o valor R$ 4.800,00.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:34:25 horas, no lote (52) - Palito de madeira picolé, pacote com

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 29/05/2020,

às 10:51:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2020, às 10:51:36 horas, no lote (52) - Palito de madeira picolé, pacote com

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

seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor:

STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA. No dia 29/05/2020, às 10:52:00 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2020, às 10:52:00 horas, no lote (52) - Palito de madeira picolé, pacote com

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

seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor:

LAZARO BEZERRA SOARES ME. No dia 29/05/2020, às 10:52:18 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No lote (52) - Palito de madeira picolé, pacote com 100 unidades - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:44:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, no lote

(1) - Argila mineral barro � argila para escultura, pacote com 01 Kg na cor natural. O motivo

da desclassificação foi: Não cadastrou documentação e proposta, conforme solicitado no

edital (subitens: 6.1; 6.2; 9.1 e 9.15) e novo Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:46:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE

ESCRITORIO LTDA. -, no lote (1) - Argila mineral barro � argila para escultura, pacote com

01 Kg na cor natural. O motivo da desclassificação foi: Não cadastrou documentação,

conforme solicitado no edital (subitens: 6.1; 6.2; 9.1 e 9.15) e novo Decreto Federal

10.024/2019.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:48:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE

ESCRITORIO LTDA. -, no lote (10) - Balão de borracha verde limão, festivo, formato

arredondado, liso, n.º 07, pacote com 50 unidades. Composição: Látex natural, corante

atóxico, agentes vulcanizantes e antioxidantes. O motivo da desclassificação foi: Não

cadastrou documentação e proposta, conforme solicitado no edital (subitens: 6.1; 6.2; 9.1 e

9.15) e novo Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:48:16 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, no lote

(10) - Balão de borracha verde limão, festivo, formato arredondado, liso, n.º 07, pacote com

50 unidades. Composição: Látex natural, corante atóxico, agentes vulcanizantes e

antioxidantes. O motivo da desclassificação foi: Não cadastrou documentação e proposta,

conforme solicitado no edital (subitens: 6.1; 6.2; 9.1 e 9.15) e novo Decreto Federal

10.024/2019.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:51:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, no lote

(52) - Palito de madeira picolé, pacote com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi:

Não cadastrou documentação e proposta, conforme solicitado no edital (subitens: 6.1; 6.2;

9.1 e 9.15) e novo Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:51:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO
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DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (52) -

Palito de madeira picolé, pacote com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Não

cadastrou documentação e proposta, conforme solicitado no edital (subitens: 6.1; 6.2; 9.1 e

9.15) e novo Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 29/05/2020, às 10:52:18 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE

ESCRITORIO LTDA. -, no lote (52) - Palito de madeira picolé, pacote com 100 unidades. O

motivo da desclassificação foi: Não cadastrou documentação e proposta, conforme

solicitado no edital (subitens: 6.1; 6.2; 9.1 e 9.15) e novo Decreto Federal 10.024/2019.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:51:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (15) -

Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor azul-claro. O motivo da desclassificação foi:

valor ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e atualização do

estimado.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:51:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (16) -

Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor azul-escuro. O motivo da desclassificação foi:

valor ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e atualização do

estimado.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:51:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (17) -

Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor dourada. O motivo da desclassificação foi: valor

ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e atualização do estimado.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:51:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (18) -

Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor rosa. O motivo da desclassificação foi: valor

ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e atualização do estimado.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:51:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (19) -

Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor pink. O motivo da desclassificação foi: valor

ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e atualização do estimado.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:51:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (20) -
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Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor prata. O motivo da desclassificação foi: valor

ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e atualização do estimado.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:52:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (21) -

Brocal em pó frasco com 03 gramas, na cor vermelha. O motivo da desclassificação foi:

valor ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e atualização do

estimado.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:53:56 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (44) -

Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base água, cor

amarela, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento. O motivo da

desclassificação foi: FRACASSADO.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:54:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (45) -

Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base água, cor verde,

medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento. O motivo da desclassificação foi:

Valor ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e atualização do

estimado.

 

    No dia 02/06/2020, às 12:54:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - LAZARO BEZERRA SOARES ME, no lote (46) -

Fita Adesiva, em filme de polipropileno, coberto com adesivo acrílico à base água, cor

vermelha, medindo 12 mm de largura x 33 metros de comprimento. O motivo da

desclassificação foi: Valor ofertado acima da média do estimado, mesmo após negociação e

atualização do estimado.

 

    No dia 17/07/2020, às 10:46:53 horas, a autoridade competente da licitação - CLERLEIS

RODRIGUES LOPES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

GILDEONE SILVERIO DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

CLERLEIS RODRIGUES LOPES
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Autoridade Competente

 

FABIANA FERNANDES MARTINS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.245.458/0001-50 DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. -

09.254.386/0001-32 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP

06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES ME

25.070.251/0001-73 STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA

18.912.500/0001-65 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
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