
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO

REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO / Nº

Processo: 042/2018)

 

     às 10:02:08 horas do dia 12/07/2018 no endereço AV  PROTASIO ALVES-2854/SL.301,

bairro PETROPOLIS, da cidade de PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). MARCELO BORGES TEIXEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

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

Processo: 042/2018 - 2018/07/2018 que tem por objeto Registro de preços para eventual

aquisição de materiais de expediente e gênero alimentício para uso do CRP/RS sede e

subsedes, conforme especificado no Termo de Referência  Anexo I deste edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Papel A4 de impressão profissional. Material celulose vegetal, gramatura 75 g/m²,

comprimento 297 mm, largura 210 mm, formato A4, cor branco, para cópias, impressões a

jato de tinta e laser, com superfície e massa homogênea, baixo índice de deformação devido

ao calor. Embalagem em resmas de 500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de

papelão com até 10 resmas, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como

demais informações exigidas na legislação em vigor.

Lote (2) - Café em pó, embalagem a vácuo, torrado e moído, tipo superior, 100% de café

arábica. Deve conter identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, com

prazo de validade não inferior a seis meses da data de entrega, com registro da data de

fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Embalagem mínima: 400 g

Lote (3) - Pen Drive 8GB Plug n' Play; Compatível com USB 2.0; Sistema de proteção da

entrada USB

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 11:18:33:766 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 7.350,00

04/07/2018 09:58:10:095 EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME  R$ 5.967,50

10/07/2018 14:50:08:947 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 5.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 11:18:33:766 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 5.760,00

10/07/2018 14:50:08:947 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 3.776,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (4) - Caixa para Arquivo Morto de papelão 344/120/244 mm

Lote (5) - Bloco Adesivo para Recados 76 mm X 102 mm, 100 fls. Marca referencia: 3M

similar ou superior.

Lote (6) - Bloco Adesivo para Recados 38 mm X 50 mm. Embalagem c/ 4 blocos c/ 100

folhas. Marca referencia: 3M similar ou superior.

Lote (7) - Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente com furo de respiração

lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio, tinta azul e/ou

preta, de qualidade similar ou superior às marcas BIC ou Faber Castel. Validade mínima de

11 meses.

Lote (8) - Caneta Marca Texto. Ponta chanfrada, tinta fluorescente brilhante com boa

resistência à luz, que destaque-se mesmo em papel de fotocópia e fax. Marca referencia:

BIC, Faber Castell similar ou superior.

Lote (9) - Clips galvanizado 2/0, produzido em arame de aço. Caixa com 500gr.

11/07/2018 15:06:38:435 SCORPION INFORMATICA LTDA-ME  R$ 901,50

11/07/2018 11:18:33:766 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 901,50

11/07/2018 23:21:45:407 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME  R$ 900,00

12/07/2018 07:31:45:430 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 915,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:34:48:948 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 102,50

11/07/2018 11:18:33:766 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 102,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:34:48:948 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 350,00

11/07/2018 11:18:33:766 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 350,00

10/07/2018 09:41:02:014 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 1.000,00

12/07/2018 07:31:45:430 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 350,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 11:24:25:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:37:58:260 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 225,00

11/07/2018 11:24:25:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:37:58:260 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 96,00

11/07/2018 11:24:25:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 96,00

10/07/2018 09:43:46:387 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 11:24:25:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 103,20
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Lote (10) - Cola Bastão para ser utilizada em papel, cartolina, foto e similares. Secagem

rápida, limpa e econômica, não tóxica lavável, não inflamável, sem cheiro forte. Corpo

plástico.  Conteúdo: 20/21/22 gramas, de qualidade similar ou superior à marca 3M.

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.

Lote (11) - Estilete Grande Plástico Largo 18mm com lâmina em aço inox de alta resistência,

com trava de segurança.

Lote (12) - Etiquetas Adesivas. Caixa c/ 100fls formato carta, 14 etiquetas por folha. Formato

da etiqueta 33,9 mm x 101,6 mm, para impressora Inkjet e Laser. Composição: papel com

adesivo acrílico.

Lote (13) - Fita de papel crepe especialmente tratado, composta de adesivo a base de resina

e borracha. Tamanho 18 mm x 50m. Resistência ao estiramento, facilmente rasgável a mão,

impermeável, fácil conformação em superfícies irregulares, boa adesão em diversos tipos de

superfícies e materiais (plásticos, borracha, metal vidro, etc). Marca de referencia: de

qualidade similar ou superior à marca 3M.

Lote (14) - Fita adesiva empacotadora em PVC marrom, rolo medindo 50mm x 50m,

validade mínima de 11 meses. De qualidade similar ou superior à marca 3M.

Lote (15) - Fita adesiva empacotadora em PVC transparente, rolo medindo 50mm x 50mm,

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:37:58:260 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 249,00

11/07/2018 11:24:25:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 249,00

10/07/2018 09:43:46:387 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:40:52:369 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 94,00

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 94,00

10/07/2018 09:44:39:246 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:40:52:369 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 1.630,00

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 1.630,00

11/07/2018 23:22:41:262 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME  R$ 1.500,00

12/07/2018 07:32:41:886 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 1.630,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:40:52:369 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 56,25

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 56,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:40:52:369 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 45,00

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 45,00
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validade mínima 11 meses. De qualidade similar ou superior à marca 3M.

Lote (16) - Grampo cobreado 26/6 para grampeador, fio reforçado e afiado embalagem com

5000 grampos.

Lote (17) - Lápis preto Nº2 (HB), formato cilíndrico, tamanho 17,5cm, apontado, madeira de

reflorestamento. Qualidade similar ou superior à marca Faber Castell.

Lote (18) - Saco Plástico Ofício Tam. 240mmx325mm ref. 0,12 micras c/furo.

Lote (19) - Saco Plástico Ofício Tam. 240mmx325mm ref. 0,12 micras s/furo.

Lote (20) - Água mineral natural potável, SEM GÁS, acondicionada em garrafa PET de 500

ml, em fardo de 12 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (21) - Mexedor para drink transparente, embalagem com 500 unidades, tipo remo,

comprimento de 11 cm, injetado em poliestireno convencional cristal com pigmento atóxico

próprio para contato com alimentos.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - Açúcar Refinado, pacote 01 kg, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar,

branco, 1ª qualidade. Prazo de validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega. Marca

de referência: União, similar ou superior.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Açúcar Sachê, Açúcar refinado, na cor branca, sacarose de cana de açúcar, em

sachê de 5g (em caixa com 400 sachês). Marca de referência: União, similar ou superior.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:40:52:369 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 48,00

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 48,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:43:21:625 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 43,50

11/07/2018 11:30:11:476 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 43,50

11/07/2018 23:23:42:891 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:43:21:625 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 30,00

11/07/2018 11:30:11:476 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:43:21:625 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 735,00

11/07/2018 11:30:11:476 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 735,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2018 16:43:21:625 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 420,00

11/07/2018 11:30:11:476 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 420,00
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - Adoçante líquido a base de sucralose ou stevia, embalagem de no mínimo 100

ml, com bico dosador.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (25) - Café solúvel granulado, solúvel, liofilizado, gourmet, desenvolvido para máquinas

automáticas VENDING. Embalagem mínima de 450g.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (26) - Mistura em pó para preparo de bebida láctea sabor leite. Alto teor de leite, sem

açúcar, sem aromas artificiais de leite. Granulometria e composição apropriada para

funcionamento correto em Vending Machines. Embalagem mínima de 800g.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Mistura em Pó para o Preparo de Chocolate Cremoso Concentrado, com cacau,

sem conservantes artificiais. Granulometria e composição apropriada para funcionamento

correto em Vending Machines e preparo de bebidas frias ou quentes de fácil dissolução.

Embalagem mínima de 800g.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Papel A4 de impressão profissional. Material celulose vegetal, gramatura 75 g/m²,

comprimento 297 mm, largura 210 mm, formato A4, cor branco, para cópias, impressões a

jato de tinta e laser, com superfície e massa homogênea, baixo índice de deformação devido

ao calor. Embalagem em resmas de 500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de

papelão com até 10 resmas, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como

demais informações exigidas na legislação em vigor.

Lote (2) - Café em pó, embalagem a vácuo, torrado e moído, tipo superior, 100% de café

arábica. Deve conter identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, com

prazo de validade não inferior a seis meses da data de entrega, com registro da data de

fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Embalagem mínima: 400 g

Lote (3) - Pen Drive 8GB Plug n' Play; Compatível com USB 2.0; Sistema de proteção da

entrada USB

Data-Hora Fornecedor Lance

12/07/2018 11:33:52:233 EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME  R$ 16,00

12/07/2018 11:33:28:848 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 16,20

12/07/2018 11:07:48:694 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 19,20

Data-Hora Fornecedor Lance

12/07/2018 11:46:50:702 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 11,80

12/07/2018 11:51:00:505 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 13,90
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Lote (4) - Caixa para Arquivo Morto de papelão 344/120/244 mm

Lote (5) - Bloco Adesivo para Recados 76 mm X 102 mm, 100 fls. Marca referencia: 3M

similar ou superior.

Lote (6) - Bloco Adesivo para Recados 38 mm X 50 mm. Embalagem c/ 4 blocos c/ 100

folhas. Marca referencia: 3M similar ou superior.

Lote (7) - Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente com furo de respiração

lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio, tinta azul e/ou

preta, de qualidade similar ou superior às marcas BIC ou Faber Castel. Validade mínima de

11 meses.

Lote (8) - Caneta Marca Texto. Ponta chanfrada, tinta fluorescente brilhante com boa

resistência à luz, que destaque-se mesmo em papel de fotocópia e fax. Marca referencia:

BIC, Faber Castell similar ou superior.

Lote (9) - Clips galvanizado 2/0, produzido em arame de aço. Caixa com 500gr.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/07/2018 14:59:07:089 SCORPION INFORMATICA LTDA-ME  R$ 25,75

12/07/2018 14:58:43:759 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME  R$ 25,90

12/07/2018 14:54:31:488 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 28,00

11/07/2018 11:18:33:766 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 901,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2018 11:18:33:766 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 102,50

11/07/2018 16:34:48:948 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 102,50

Data-Hora Fornecedor Lance

12/07/2018 15:54:35:376 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 3,50

11/07/2018 11:18:33:766 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 350,00

11/07/2018 16:34:48:948 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 350,00

10/07/2018 09:41:02:014 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 09:21:41:376 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 3,60

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 09:39:17:288 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 0,74

13/07/2018 09:38:45:527 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 224,98

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 09:54:11:688 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 95,99

11/07/2018 11:24:25:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 96,00

10/07/2018 09:43:46:387 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (10) - Cola Bastão para ser utilizada em papel, cartolina, foto e similares. Secagem

rápida, limpa e econômica, não tóxica lavável, não inflamável, sem cheiro forte. Corpo

plástico.  Conteúdo: 20/21/22 gramas, de qualidade similar ou superior à marca 3M.

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.

Lote (11) - Estilete Grande Plástico Largo 18mm com lâmina em aço inox de alta resistência,

com trava de segurança.

Lote (12) - Etiquetas Adesivas. Caixa c/ 100fls formato carta, 14 etiquetas por folha. Formato

da etiqueta 33,9 mm x 101,6 mm, para impressora Inkjet e Laser. Composição: papel com

adesivo acrílico.

Lote (13) - Fita de papel crepe especialmente tratado, composta de adesivo a base de resina

e borracha. Tamanho 18 mm x 50m. Resistência ao estiramento, facilmente rasgável a mão,

impermeável, fácil conformação em superfícies irregulares, boa adesão em diversos tipos de

superfícies e materiais (plásticos, borracha, metal vidro, etc). Marca de referencia: de

qualidade similar ou superior à marca 3M.

Lote (14) - Fita adesiva empacotadora em PVC marrom, rolo medindo 50mm x 50m,

validade mínima de 11 meses. De qualidade similar ou superior à marca 3M.

11/07/2018 11:24:25:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 103,20

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 11:50:45:645 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 4,15

11/07/2018 11:24:25:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 249,00

10/07/2018 09:43:46:387 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 12:14:03:025 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 4,70

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 94,00

10/07/2018 09:44:39:246 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 14:51:32:286 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 32,60

11/07/2018 23:22:41:262 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME  R$ 1.500,00

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 1.630,00

12/07/2018 07:32:41:886 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 1.630,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 15:14:44:804 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 3,75

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 56,25

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 15:39:59:114 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 3,00

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 45,00
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Lote (15) - Fita adesiva empacotadora em PVC transparente, rolo medindo 50mm x 50mm,

validade mínima 11 meses. De qualidade similar ou superior à marca 3M.

Lote (16) - Grampo cobreado 26/6 para grampeador, fio reforçado e afiado embalagem com

5000 grampos.

Lote (17) - Lápis preto Nº2 (HB), formato cilíndrico, tamanho 17,5cm, apontado, madeira de

reflorestamento. Qualidade similar ou superior à marca Faber Castell.

Lote (18) - Saco Plástico Ofício Tam. 240mmx325mm ref. 0,12 micras c/furo.

Lote (19) - Saco Plástico Ofício Tam. 240mmx325mm ref. 0,12 micras s/furo.

Lote (20) - Água mineral natural potável, SEM GÁS, acondicionada em garrafa PET de 500

ml, em fardo de 12 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (21) - Mexedor para drink transparente, embalagem com 500 unidades, tipo remo,

comprimento de 11 cm, injetado em poliestireno convencional cristal com pigmento atóxico

próprio para contato com alimentos.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (22) - Açúcar Refinado, pacote 01 kg, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar,

branco, 1ª qualidade. Prazo de validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega. Marca

de referência: União, similar ou superior.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 16:05:06:537 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 3,20

11/07/2018 11:27:49:856 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 48,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 16:30:19:837 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 4,35

11/07/2018 11:30:11:476 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 43,50

11/07/2018 23:23:42:891 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 16:50:22:191 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 0,60

11/07/2018 11:30:11:476 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 17:26:43:412 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 0,21

11/07/2018 11:30:11:476 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 735,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 17:47:46:935 LAZARO BEZERRA SOARES ME  R$ 0,21

11/07/2018 11:30:11:476 J.P.CAVEDON SOARES - ME  R$ 420,00
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (23) - Açúcar Sachê, Açúcar refinado, na cor branca, sacarose de cana de açúcar, em

sachê de 5g (em caixa com 400 sachês). Marca de referência: União, similar ou superior.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (24) - Adoçante líquido a base de sucralose ou stevia, embalagem de no mínimo 100

ml, com bico dosador.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (25) - Café solúvel granulado, solúvel, liofilizado, gourmet, desenvolvido para máquinas

automáticas VENDING. Embalagem mínima de 450g.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (26) - Mistura em pó para preparo de bebida láctea sabor leite. Alto teor de leite, sem

açúcar, sem aromas artificiais de leite. Granulometria e composição apropriada para

funcionamento correto em Vending Machines. Embalagem mínima de 800g.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (27) - Mistura em Pó para o Preparo de Chocolate Cremoso Concentrado, com cacau,

sem conservantes artificiais. Granulometria e composição apropriada para funcionamento

correto em Vending Machines e preparo de bebidas frias ou quentes de fácil dissolução.

Embalagem mínima de 800g.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    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 12/07/2018, às 11:41:02 horas, no lote (1) - Papel A4 de impressão profissional.

Material celulose vegetal, gramatura 75 g/m², comprimento 297 mm, largura 210 mm,

formato A4, cor branco, para cópias, impressões a jato de tinta e laser, com superfície e

massa homogênea, baixo índice de deformação devido ao calor. Embalagem em resmas de

500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de papelão com até 10 resmas, onde

deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na

legislação em vigor. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/07/2018,

às 12:49:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/07/2018, às 12:49:07 horas, no lote (1) - Papel A4 de impressão profissional.

Material celulose vegetal, gramatura 75 g/m², comprimento 297 mm, largura 210 mm,

formato A4, cor branco, para cópias, impressões a jato de tinta e laser, com superfície e

massa homogênea, baixo índice de deformação devido ao calor. Embalagem em resmas de

500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de papelão com até 10 resmas, onde

deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na

legislação em vigor. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO BORGES TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME. No dia 17/07/2018, às 15:35:04 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:35:03 horas, no lote (1) - Papel A4 de impressão profissional.

Material celulose vegetal, gramatura 75 g/m², comprimento 297 mm, largura 210 mm,

formato A4, cor branco, para cópias, impressões a jato de tinta e laser, com superfície e

massa homogênea, baixo índice de deformação devido ao calor. Embalagem em resmas de

500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de papelão com até 10 resmas, onde

deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na

legislação em vigor. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo

arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do

preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:11:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:11:32 horas, no lote (1) - Papel A4 de impressão profissional.

Material celulose vegetal, gramatura 75 g/m², comprimento 297 mm, largura 210 mm,

formato A4, cor branco, para cópias, impressões a jato de tinta e laser, com superfície e

massa homogênea, baixo índice de deformação devido ao calor. Embalagem em resmas de

500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de papelão com até 10 resmas, onde

deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na

legislação em vigor. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e após o término

do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso, declaro o lote

ADJUDICADO para a empresa AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ? ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:11:32 horas, no lote (1) - Papel A4 de impressão profissional.

Material celulose vegetal, gramatura 75 g/m², comprimento 297 mm, largura 210 mm,

formato A4, cor branco, para cópias, impressões a jato de tinta e laser, com superfície e

massa homogênea, baixo índice de deformação devido ao calor. Embalagem em resmas de

500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de papelão com até 10 resmas, onde
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deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na

legislação em vigor. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME com o valor R$

16,20.

 

    No dia 12/07/2018, às 12:28:05 horas, no lote (2) - Café em pó, embalagem a vácuo,

torrado e moído, tipo superior, 100% de café arábica. Deve conter identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação, com prazo de validade não inferior a seis meses da

data de entrega, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da

embalagem. Embalagem mínima: 400 g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 17/07/2018, às 15:37:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:37:42 horas, no lote (2) - Café em pó, embalagem a vácuo,

torrado e moído, tipo superior, 100% de café arábica. Deve conter identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação, com prazo de validade não inferior a seis meses da

data de entrega, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da

embalagem. Embalagem mínima: 400 g -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação

apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018,

às 09:12:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:12:56 horas, no lote (2) - Café em pó, embalagem a vácuo,

torrado e moído, tipo superior, 100% de café arábica. Deve conter identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação, com prazo de validade não inferior a seis meses da

data de entrega, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da

embalagem. Embalagem mínima: 400 g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante

vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção

de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa AGUIA COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI ? ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:12:56 horas, no lote (2) - Café em pó, embalagem a vácuo,

torrado e moído, tipo superior, 100% de café arábica. Deve conter identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação, com prazo de validade não inferior a seis meses da

data de entrega, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da

embalagem. Embalagem mínima: 400 g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -

ME com o valor R$ 11,80.
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    No dia 12/07/2018, às 15:03:42 horas, no lote (3) - Pen Drive 8GB Plug n' Play;

Compatível com USB 2.0; Sistema de proteção da entrada USB -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 15:40:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:40:40 horas, no lote (3) - Pen Drive 8GB Plug n' Play;

Compatível com USB 2.0; Sistema de proteção da entrada USB -  a situação do lote foi

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

documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital

e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta

autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:15:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:15:43 horas, no lote (3) - Pen Drive 8GB Plug n' Play;

Compatível com USB 2.0; Sistema de proteção da entrada USB -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências

editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro

motivado de intenção de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa SCORPION

INFORMATICA LTDA-ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:15:43 horas, no lote (3) - Pen Drive 8GB Plug n' Play;

Compatível com USB 2.0; Sistema de proteção da entrada USB -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SCORPION INFORMATICA

LTDA-ME com o valor R$ 25,75.

 

    No dia 12/07/2018, às 15:49:39 horas, no lote (4) - Caixa para Arquivo Morto de papelão

344/120/244 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às

15:42:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:42:37 horas, no lote (4) - Caixa para Arquivo Morto de papelão

344/120/244 mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo

arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do

preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:19:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:19:43 horas, no lote (4) - Caixa para Arquivo Morto de papelão

344/120/244 mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do

prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso, declaro o lote

ADJUDICADO para a empresa J.P.CAVEDON SOARES - ME.
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    No dia 18/07/2018, às 09:19:43 horas, no lote (4) - Caixa para Arquivo Morto de papelão

344/120/244 mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa J.P.CAVEDON SOARES - ME com o valor R$ 2,05.

 

    No dia 12/07/2018, às 16:21:59 horas, no lote (5) - Bloco Adesivo para Recados 76 mm X

102 mm, 100 fls. Marca referencia: 3M similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 15:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:06:02 horas, no lote (5) - Bloco Adesivo para Recados 76 mm X

102 mm, 100 fls. Marca referencia: 3M similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada

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

BORGES TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS. No dia

17/07/2018, às 15:46:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:46:42 horas, no lote (5) - Bloco Adesivo para Recados 76 mm X

102 mm, 100 fls. Marca referencia: 3M similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos

de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da

proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. No dia

18/07/2018, às 09:18:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:18:37 horas, no lote (5) - Bloco Adesivo para Recados 76 mm X

102 mm, 100 fls. Marca referencia: 3M similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias

pelo licitante vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro motivado

de intenção de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa J.P.CAVEDON

SOARES - ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:18:37 horas, no lote (5) - Bloco Adesivo para Recados 76 mm X

102 mm, 100 fls. Marca referencia: 3M similar ou superior. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J.P.CAVEDON SOARES - ME com o

valor R$ 3,50.

 

    No dia 13/07/2018, às 09:37:16 horas, no lote (6) - Bloco Adesivo para Recados 38 mm X

50 mm. Embalagem c/ 4 blocos c/ 100 folhas. Marca referencia: 3M similar ou superior. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 15:51:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:51:43 horas, no lote (6) - Bloco Adesivo para Recados 38 mm X
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50 mm. Embalagem c/ 4 blocos c/ 100 folhas. Marca referencia: 3M similar ou superior. -  a

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

Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às

exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de referência

estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:21:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:21:01 horas, no lote (6) - Bloco Adesivo para Recados 38 mm X

50 mm. Embalagem c/ 4 blocos c/ 100 folhas. Marca referencia: 3M similar ou superior. -  a

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

Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do prazo

definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso, declaro o lote

ADJUDICADO para a empresa J.P.CAVEDON SOARES - ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:21:01 horas, no lote (6) - Bloco Adesivo para Recados 38 mm X

50 mm. Embalagem c/ 4 blocos c/ 100 folhas. Marca referencia: 3M similar ou superior. -

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

J.P.CAVEDON SOARES - ME com o valor R$ 3,60.

 

    No dia 13/07/2018, às 09:52:44 horas, no lote (7) - Caneta esferográfica, corpo de plástico

cristal transparente com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de

encaixe, esfera de tungstênio, tinta azul e/ou preta, de qualidade similar ou superior às

marcas BIC ou Faber Castel. Validade mínima de 11 meses. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 15:53:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:53:11 horas, no lote (7) - Caneta esferográfica, corpo de plástico

cristal transparente com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de

encaixe, esfera de tungstênio, tinta azul e/ou preta, de qualidade similar ou superior às

marcas BIC ou Faber Castel. Validade mínima de 11 meses. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos

de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da

proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. No dia

18/07/2018, às 09:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:22:08 horas, no lote (7) - Caneta esferográfica, corpo de plástico

cristal transparente com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de

encaixe, esfera de tungstênio, tinta azul e/ou preta, de qualidade similar ou superior às

marcas BIC ou Faber Castel. Validade mínima de 11 meses. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias

pelo licitante vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro motivado
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de intenção de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa J.P.CAVEDON

SOARES - ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:22:08 horas, no lote (7) - Caneta esferográfica, corpo de plástico

cristal transparente com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de

encaixe, esfera de tungstênio, tinta azul e/ou preta, de qualidade similar ou superior às

marcas BIC ou Faber Castel. Validade mínima de 11 meses. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J.P.CAVEDON SOARES - ME com o

valor R$ 0,74.

 

    No dia 13/07/2018, às 11:13:43 horas, no lote (8) - Caneta Marca Texto. Ponta chanfrada,

tinta fluorescente brilhante com boa resistência à luz, que destaque-se mesmo em papel de

fotocópia e fax. Marca referencia: BIC, Faber Castell similar ou superior. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 15:59:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 15:59:32 horas, no lote (8) - Caneta Marca Texto. Ponta chanfrada,

tinta fluorescente brilhante com boa resistência à luz, que destaque-se mesmo em papel de

fotocópia e fax. Marca referencia: BIC, Faber Castell similar ou superior. -  a situação do lote

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

documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital

e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta

autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:24:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:24:15 horas, no lote (8) - Caneta Marca Texto. Ponta chanfrada,

tinta fluorescente brilhante com boa resistência à luz, que destaque-se mesmo em papel de

fotocópia e fax. Marca referencia: BIC, Faber Castell similar ou superior. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências

editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro

motivado de intenção de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO

BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:24:15 horas, no lote (8) - Caneta Marca Texto. Ponta chanfrada,

tinta fluorescente brilhante com boa resistência à luz, que destaque-se mesmo em papel de

fotocópia e fax. Marca referencia: BIC, Faber Castell similar ou superior. -  pelo critério de

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

SOARES ME com o valor R$ 1,59.

 

    No dia 13/07/2018, às 11:34:54 horas, no lote (9) - Clips galvanizado 2/0, produzido em

arame de aço. Caixa com 500gr. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

18/07/2018 Página 15 de 24



17/07/2018, às 16:09:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:09:22 horas, no lote (9) - Clips galvanizado 2/0, produzido em

arame de aço. Caixa com 500gr. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação

apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018,

às 09:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:26:04 horas, no lote (9) - Clips galvanizado 2/0, produzido em

arame de aço. Caixa com 500gr. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e

após o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso,

declaro o lote ADJUDICADO para a empresa J.P.CAVEDON SOARES - ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:26:04 horas, no lote (9) - Clips galvanizado 2/0, produzido em

arame de aço. Caixa com 500gr. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa J.P.CAVEDON SOARES - ME com o valor R$ 8,60.

 

    No dia 13/07/2018, às 12:11:38 horas, no lote (10) - Cola Bastão para ser utilizada em

papel, cartolina, foto e similares. Secagem rápida, limpa e econômica, não tóxica lavável,

não inflamável, sem cheiro forte. Corpo plástico.  Conteúdo: 20/21/22 gramas, de qualidade

similar ou superior à marca 3M. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 16:14:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:14:42 horas, no lote (10) - Cola Bastão para ser utilizada em

papel, cartolina, foto e similares. Secagem rápida, limpa e econômica, não tóxica lavável,

não inflamável, sem cheiro forte. Corpo plástico.  Conteúdo: 20/21/22 gramas, de qualidade

similar ou superior à marca 3M. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. -

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

seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de

referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:27:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:27:26 horas, no lote (10) - Cola Bastão para ser utilizada em

papel, cartolina, foto e similares. Secagem rápida, limpa e econômica, não tóxica lavável,

não inflamável, sem cheiro forte. Corpo plástico.  Conteúdo: 20/21/22 gramas, de qualidade

similar ou superior à marca 3M. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. -
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a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do prazo

definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso, declaro o lote

ADJUDICADO para a empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:27:26 horas, no lote (10) - Cola Bastão para ser utilizada em

papel, cartolina, foto e similares. Secagem rápida, limpa e econômica, não tóxica lavável,

não inflamável, sem cheiro forte. Corpo plástico.  Conteúdo: 20/21/22 gramas, de qualidade

similar ou superior à marca 3M. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. -

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

BEZERRA SOARES ME com o valor R$ 4,15.

 

    No dia 13/07/2018, às 12:33:59 horas, no lote (11) - Estilete Grande Plástico Largo 18mm

com lâmina em aço inox de alta resistência, com trava de segurança. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 16:39:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:39:45 horas, no lote (11) - Estilete Grande Plástico Largo 18mm

com lâmina em aço inox de alta resistência, com trava de segurança. -  a situação do lote foi

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

documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital

e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta

autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:29:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:29:48 horas, no lote (11) - Estilete Grande Plástico Largo 18mm

com lâmina em aço inox de alta resistência, com trava de segurança. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências

editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro

motivado de intenção de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO

BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:29:48 horas, no lote (11) - Estilete Grande Plástico Largo 18mm

com lâmina em aço inox de alta resistência, com trava de segurança. -  pelo critério de

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

SOARES ME com o valor R$ 4,70.

 

    No dia 13/07/2018, às 15:10:56 horas, no lote (12) - Etiquetas Adesivas. Caixa c/ 100fls

formato carta, 14 etiquetas por folha. Formato da etiqueta 33,9 mm x 101,6 mm, para

impressora Inkjet e Laser. Composição: papel com adesivo acrílico. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 16:41:02 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:41:02 horas, no lote (12) - Etiquetas Adesivas. Caixa c/ 100fls

formato carta, 14 etiquetas por folha. Formato da etiqueta 33,9 mm x 101,6 mm, para

impressora Inkjet e Laser. Composição: papel com adesivo acrílico. -  a situação do lote foi

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

documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital

e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta

autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:33:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:33:39 horas, no lote (12) - Etiquetas Adesivas. Caixa c/ 100fls

formato carta, 14 etiquetas por folha. Formato da etiqueta 33,9 mm x 101,6 mm, para

impressora Inkjet e Laser. Composição: papel com adesivo acrílico. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências

editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro

motivado de intenção de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO

BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:33:39 horas, no lote (12) - Etiquetas Adesivas. Caixa c/ 100fls

formato carta, 14 etiquetas por folha. Formato da etiqueta 33,9 mm x 101,6 mm, para

impressora Inkjet e Laser. Composição: papel com adesivo acrílico. -  pelo critério de menor

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

ME com o valor R$ 30,47.

 

    No dia 13/07/2018, às 15:26:54 horas, no lote (13) - Fita de papel crepe especialmente

tratado, composta de adesivo a base de resina e borracha. Tamanho 18 mm x 50m.

Resistência ao estiramento, facilmente rasgável a mão, impermeável, fácil conformação em

superfícies irregulares, boa adesão em diversos tipos de superfícies e materiais (plásticos,

borracha, metal vidro, etc). Marca de referencia: de qualidade similar ou superior à marca

3M. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 16:43:02

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:43:02 horas, no lote (13) - Fita de papel crepe especialmente

tratado, composta de adesivo a base de resina e borracha. Tamanho 18 mm x 50m.

Resistência ao estiramento, facilmente rasgável a mão, impermeável, fácil conformação em

superfícies irregulares, boa adesão em diversos tipos de superfícies e materiais (plásticos,

borracha, metal vidro, etc). Marca de referencia: de qualidade similar ou superior à marca

3M. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de
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referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:34:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:34:40 horas, no lote (13) - Fita de papel crepe especialmente

tratado, composta de adesivo a base de resina e borracha. Tamanho 18 mm x 50m.

Resistência ao estiramento, facilmente rasgável a mão, impermeável, fácil conformação em

superfícies irregulares, boa adesão em diversos tipos de superfícies e materiais (plásticos,

borracha, metal vidro, etc). Marca de referencia: de qualidade similar ou superior à marca

3M. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do prazo

definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso, declaro o lote

ADJUDICADO para a empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:34:40 horas, no lote (13) - Fita de papel crepe especialmente

tratado, composta de adesivo a base de resina e borracha. Tamanho 18 mm x 50m.

Resistência ao estiramento, facilmente rasgável a mão, impermeável, fácil conformação em

superfícies irregulares, boa adesão em diversos tipos de superfícies e materiais (plásticos,

borracha, metal vidro, etc). Marca de referencia: de qualidade similar ou superior à marca

3M. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LAZARO BEZERRA SOARES ME com o valor R$ 3,75.

 

    No dia 13/07/2018, às 16:04:24 horas, no lote (14) - Fita adesiva empacotadora em PVC

marrom, rolo medindo 50mm x 50m, validade mínima de 11 meses. De qualidade similar ou

superior à marca 3M. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018,

às 16:43:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:43:53 horas, no lote (14) - Fita adesiva empacotadora em PVC

marrom, rolo medindo 50mm x 50m, validade mínima de 11 meses. De qualidade similar ou

superior à marca 3M. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo

arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do

preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:35:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:35:59 horas, no lote (14) - Fita adesiva empacotadora em PVC

marrom, rolo medindo 50mm x 50m, validade mínima de 11 meses. De qualidade similar ou

superior à marca 3M. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e após

o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso, declaro

o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME.
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    No dia 18/07/2018, às 09:35:59 horas, no lote (14) - Fita adesiva empacotadora em PVC

marrom, rolo medindo 50mm x 50m, validade mínima de 11 meses. De qualidade similar ou

superior à marca 3M. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME com o valor R$ 3,00.

 

    No dia 13/07/2018, às 16:29:14 horas, no lote (15) - Fita adesiva empacotadora em PVC

transparente, rolo medindo 50mm x 50mm, validade mínima 11 meses. De qualidade similar

ou superior à marca 3M. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/07/2018, às 16:44:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:44:45 horas, no lote (15) - Fita adesiva empacotadora em PVC

transparente, rolo medindo 50mm x 50mm, validade mínima 11 meses. De qualidade similar

ou superior à marca 3M. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo

arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do

preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:36:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:36:55 horas, no lote (15) - Fita adesiva empacotadora em PVC

transparente, rolo medindo 50mm x 50mm, validade mínima 11 meses. De qualidade similar

ou superior à marca 3M. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e após

o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso, declaro

o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:36:55 horas, no lote (15) - Fita adesiva empacotadora em PVC

transparente, rolo medindo 50mm x 50mm, validade mínima 11 meses. De qualidade similar

ou superior à marca 3M. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME com o valor R$ 3,20.

 

    No dia 13/07/2018, às 16:43:16 horas, no lote (16) - Grampo cobreado 26/6 para

grampeador, fio reforçado e afiado embalagem com 5000 grampos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 16:45:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:45:36 horas, no lote (16) - Grampo cobreado 26/6 para

grampeador, fio reforçado e afiado embalagem com 5000 grampos. -  a situação do lote foi

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

documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital
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e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta

autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:39:15 horas, no lote (16) - Grampo cobreado 26/6 para

grampeador, fio reforçado e afiado embalagem com 5000 grampos. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências

editalícias pelo licitante vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro

motivado de intenção de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO

BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:39:15 horas, no lote (16) - Grampo cobreado 26/6 para

grampeador, fio reforçado e afiado embalagem com 5000 grampos. -  pelo critério de menor

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

ME com o valor R$ 4,35.

 

    No dia 13/07/2018, às 17:01:13 horas, no lote (17) - Lápis preto Nº2 (HB), formato

cilíndrico, tamanho 17,5cm, apontado, madeira de reflorestamento. Qualidade similar ou

superior à marca Faber Castell. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/07/2018, às 16:46:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:46:29 horas, no lote (17) - Lápis preto Nº2 (HB), formato

cilíndrico, tamanho 17,5cm, apontado, madeira de reflorestamento. Qualidade similar ou

superior à marca Faber Castell. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados

pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro

do preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018, às 09:40:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:40:24 horas, no lote (17) - Lápis preto Nº2 (HB), formato

cilíndrico, tamanho 17,5cm, apontado, madeira de reflorestamento. Qualidade similar ou

superior à marca Faber Castell. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e

após o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso,

declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:40:24 horas, no lote (17) - Lápis preto Nº2 (HB), formato

cilíndrico, tamanho 17,5cm, apontado, madeira de reflorestamento. Qualidade similar ou

superior à marca Faber Castell. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME com o valor R$ 0,60.
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    No dia 13/07/2018, às 17:38:51 horas, no lote (18) - Saco Plástico Ofício Tam.

240mmx325mm ref. 0,12 micras c/furo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 17/07/2018, às 16:58:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:58:02 horas, no lote (18) - Saco Plástico Ofício Tam.

240mmx325mm ref. 0,12 micras c/furo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação

apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018,

às 09:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:43:08 horas, no lote (18) - Saco Plástico Ofício Tam.

240mmx325mm ref. 0,12 micras c/furo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante

vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção

de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:43:08 horas, no lote (18) - Saco Plástico Ofício Tam.

240mmx325mm ref. 0,12 micras c/furo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

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

0,21.

 

    No dia 13/07/2018, às 18:08:19 horas, no lote (19) - Saco Plástico Ofício Tam.

240mmx325mm ref. 0,12 micras s/furo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 17/07/2018, às 16:59:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 16:59:48 horas, no lote (19) - Saco Plástico Ofício Tam.

240mmx325mm ref. 0,12 micras s/furo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação

apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. No dia 18/07/2018,

às 09:44:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 09:44:03 horas, no lote (19) - Saco Plástico Ofício Tam.

240mmx325mm ref. 0,12 micras s/furo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante

vencedor, e após o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção

de recurso, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME.

 

    No dia 18/07/2018, às 09:44:03 horas, no lote (19) - Saco Plástico Ofício Tam.
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240mmx325mm ref. 0,12 micras s/furo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

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

0,21.

 

    No lote (20) - Água mineral natural potável, SEM GÁS, acondicionada em garrafa PET de

500 ml, em fardo de 12 unidades. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (21) - Mexedor para drink transparente, embalagem com 500 unidades, tipo remo,

comprimento de 11 cm, injetado em poliestireno convencional cristal com pigmento atóxico

próprio para contato com alimentos. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (22) - Açúcar Refinado, pacote 01 kg, origem vegetal, sacarose de cana de

açúcar, branco, 1ª qualidade. Prazo de validade mínima de 01 (um) ano, a contar da

entrega. Marca de referência: União, similar ou superior. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (23) - Açúcar Sachê, Açúcar refinado, na cor branca, sacarose de cana de açúcar,

em sachê de 5g (em caixa com 400 sachês). Marca de referência: União, similar ou superior.

- não foram encontradas propostas.

 

    No lote (24) - Adoçante líquido a base de sucralose ou stevia, embalagem de no mínimo

100 ml, com bico dosador. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (25) - Café solúvel granulado, solúvel, liofilizado, gourmet, desenvolvido para

máquinas automáticas VENDING. Embalagem mínima de 450g. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (26) - Mistura em pó para preparo de bebida láctea sabor leite. Alto teor de leite,

sem açúcar, sem aromas artificiais de leite. Granulometria e composição apropriada para

funcionamento correto em Vending Machines. Embalagem mínima de 800g. - não foram

encontradas propostas.

 

    No lote (27) - Mistura em Pó para o Preparo de Chocolate Cremoso Concentrado, com

cacau, sem conservantes artificiais. Granulometria e composição apropriada para

funcionamento correto em Vending Machines e preparo de bebidas frias ou quentes de fácil

dissolução. Embalagem mínima de 800g. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 16/07/2018, às 12:49:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO BORGES

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME, no lote

(1) - Papel A4 de impressão profissional. Material celulose vegetal, gramatura 75 g/m²,

comprimento 297 mm, largura 210 mm, formato A4, cor branco, para cópias, impressões a
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jato de tinta e laser, com superfície e massa homogênea, baixo índice de deformação devido

ao calor. Embalagem em resmas de 500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de

papelão com até 10 resmas, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como

demais informações exigidas na legislação em vigor. O motivo da desclassificação foi:

Fornecedor não apresentou documentação de habilitação dentro do prazo informado no item

11.1 do edital.

 

    No dia 17/07/2018, às 15:06:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO BORGES

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS, no lote (5) -

Bloco Adesivo para Recados 76 mm X 102 mm, 100 fls. Marca referencia: 3M similar ou

superior. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou o atestado de capacidade

técnica, não atendendo assim ao item 11.4, alínea "a" do edital.

 

    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.

 

MARCELO BORGES TEIXEIRA

Pregoeiro da disputa

 

EVELISE ARISPE DE CAMPOS

Autoridade Competente

 

Proponentes:
30.590.139/0001-01 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS

24.688.587/0001-31 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

26.544.606/0001-81 EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI - ME

10.925.677/0001-94 J.P.CAVEDON SOARES - ME

19.804.618/0001-32 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME

06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES ME

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA-ME
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