
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO

REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO / Nº

Processo: 06/2016)

 

     Às 10:02:49 horas do dia 31/10/2016 no endereço AV  PROTASIO ALVES-2854/SL.301,

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

disputa Sr(a). EWERTON FRAGA DORNELLES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

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

Processo: 06/2016 - 2016/06/2016 que tem por objeto Registro de preços para futura

produção e aquisição de material de higiene e limpeza de uso rotineiro e indispensável à

manutenção das condições de higiene nas dependências do CRPRS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Água Sanitária, com cloro ativo, embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 9,00.

Lote (2) - Desodorante/aromatizante de ambiente, aerosol, lavanda, geral, biodegradável,

tubo com 400ml.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 13,00.

Lote (3) - Detergente de louça biodegradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério

da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml, com bico dosador.

Marca de referencia: Limpol e Ypê.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 3,00.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 14:57:39:990 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 60,00

25/10/2016 12:43:08:369 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 54,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 14:57:39:990 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 500,00

25/10/2016 12:43:08:369 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 468,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 14:57:39:990 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 1.500,00

25/10/2016 12:43:08:369 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 150,00
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Lote (4) - Limpador Multiuso, com aroma agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml.

Marcas de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 7,00.

Lote (5) - Limpador multiuso Spray, com aroma agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml.

Marca de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 6,00.

Lote (6) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 100 litros, 10 micras, em

fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 53,00

Lote (7) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 60 litros, 6 micras, em

fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 10,00.

Lote (8) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade 20 litros, 4 micras, em

fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 8,00.

Lote (9) - Sabonete líquido para mãos, antibactericida, para dispenser com reservatório, em

embalagem plástica de 5 litros, com bico dosador.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 26,00.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 14:57:39:990 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/10/2016 12:43:08:369 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 15:02:01:549 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 600,00

25/10/2016 12:45:16:290 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 530,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 15:02:01:549 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 225,00

25/10/2016 12:45:16:290 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 218,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 15:02:01:549 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 240,00

25/10/2016 12:45:16:290 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 192,00
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Lote (10) - Álcool Gel em solução a 70% para higienização das mãos em embalagem de 5

litros para dispenser de parede com reservatório.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 60,00.

Lote (11) - Rolo de papel higiênico branco extra, folha dupla,  300m x 10cm, para dispenser,

confeccionado com 100% fibras virgens, com laudo Microbiológico registrado no Ministério

da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 41,00.

Lote (12) - Rolo de toalha de papel de 200m x 20 cm, confeccionada com 100% fibras

virgens, com laudo Microbiológico registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação

cutânea primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 64,00.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Água Sanitária, com cloro ativo, embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 15:02:01:549 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 450,00

25/10/2016 12:45:16:290 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 15:02:01:549 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 375,00

25/10/2016 12:45:16:290 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 15:05:33:315 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 16.938,00

27/10/2016 11:52:17:669 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE
LIMPEZA L  R$ 9.840,00

25/10/2016 12:46:34:393 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 9.840,00

27/10/2016 08:09:53:421 UTIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2016 15:05:33:315 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 19.200,00

27/10/2016 11:52:17:669 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE
LIMPEZA L  R$ 19.200,00

25/10/2016 12:46:34:393 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 19.200,00

27/10/2016 08:09:53:421 UTIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.200,00
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Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 9,00.

Lote (2) - Desodorante/aromatizante de ambiente, aerosol, lavanda, geral, biodegradável,

tubo com 400ml.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 13,00.

Lote (3) - Detergente de louça biodegradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério

da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml, com bico dosador.

Marca de referencia: Limpol e Ypê.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 3,00.

Lote (4) - Limpador Multiuso, com aroma agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml.

Marcas de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 7,00.

Lote (5) - Limpador multiuso Spray, com aroma agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml.

Marca de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 6,00.

Lote (6) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 100 litros, 10 micras, em

fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 53,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 10:24:46:936 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 50,85

31/10/2016 10:24:21:216 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 51,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 11:07:21:659 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 416,00

31/10/2016 11:06:59:993 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 417,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 11:38:13:314 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 108,00

31/10/2016 11:38:02:291 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 109,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 11:40:02:543 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2016 12:43:08:369 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (7) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 60 litros, 6 micras, em

fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 10,00.

Lote (8) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade 20 litros, 4 micras, em

fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 8,00.

Lote (9) - Sabonete líquido para mãos, antibactericida, para dispenser com reservatório, em

embalagem plástica de 5 litros, com bico dosador.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 26,00.

Lote (10) - Álcool Gel em solução a 70% para higienização das mãos em embalagem de 5

litros para dispenser de parede com reservatório.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 60,00.

Lote (11) - Rolo de papel higiênico branco extra, folha dupla,  300m x 10cm, para dispenser,

confeccionado com 100% fibras virgens, com laudo Microbiológico registrado no Ministério

da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 41,00.

31/10/2016 14:12:03:526 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 493,00

31/10/2016 14:11:36:900 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 494,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 14:23:55:927 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 209,00

31/10/2016 14:23:49:391 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 14:33:46:736 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 190,00

31/10/2016 14:33:32:769 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 191,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2016 12:45:16:290 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 240,00

24/10/2016 15:02:01:549 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 15:20:23:168 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 278,00

31/10/2016 15:20:09:907 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 279,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 15:57:42:854 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE
LIMPEZA L  R$ 5.500,00

31/10/2016 15:57:23:549 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 5.550,00

10/11/2016 Página 5 de 15



Lote (12) - Rolo de toalha de papel de 200m x 20 cm, confeccionada com 100% fibras

virgens, com laudo Microbiológico registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação

cutânea primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 64,00.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 31/10/2016, às 10:32:12 horas, no lote (1) - Água Sanitária, com cloro ativo,

embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 9,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:02:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:02:46 horas, no lote (1) - Água Sanitária, com cloro ativo,

embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 9,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 6,30, originado da contraproposta. No dia 10/11/2016, às

09:59:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 09:59:44 horas, no lote (1) - Água Sanitária, com cloro ativo,

embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 9,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da propostas e

31/10/2016 15:34:17:728 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 9.700,00

27/10/2016 08:09:53:421 UTIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2016 16:31:17:859 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE
LIMPEZA L  R$ 8.950,00

31/10/2016 16:30:46:541 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 9.200,00

24/10/2016 15:05:33:315 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS
ALIMENT  R$ 19.200,00

27/10/2016 08:09:53:421 UTIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 19.200,00
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habilitação, bem como não houve manifestação de recurso, adjudico este item ao licitante.

 

    No dia 10/11/2016, às 09:59:44 horas, no lote (1) - Água Sanitária, com cloro ativo,

embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 9,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 6,30.

 

    No dia 31/10/2016, às 11:08:43 horas, no lote (2) - Desodorante/aromatizante de

ambiente, aerosol, lavanda, geral, biodegradável, tubo com 400ml.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 13,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:07:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:07:17 horas, no lote (2) - Desodorante/aromatizante de

ambiente, aerosol, lavanda, geral, biodegradável, tubo com 400ml.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 13,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 7,90, originado da contraproposta e proposta em

conformidade com edital.

Marca ofertada: Ultra Fresh. No dia 10/11/2016, às 10:25:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:25:08 horas, no lote (2) - Desodorante/aromatizante de

ambiente, aerosol, lavanda, geral, biodegradável, tubo com 400ml.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 13,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta,

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:25:08 horas, no lote (2) - Desodorante/aromatizante de

ambiente, aerosol, lavanda, geral, biodegradável, tubo com 400ml.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 13,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E

GENEROS ALIMENT com o valor R$ 7,90.

 

    No dia 31/10/2016, às 11:38:56 horas, no lote (3) - Detergente de louça biodegradável,

inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de

500ml, com bico dosador.

Marca de referencia: Limpol e Ypê.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 3,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:10:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/11/2016, às 14:10:19 horas, no lote (3) - Detergente de louça biodegradável,

inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de

500ml, com bico dosador.

Marca de referencia: Limpol e Ypê.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 3,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 2,16, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: Gota Limpa. No dia 10/11/2016, às 10:26:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:26:06 horas, no lote (3) - Detergente de louça biodegradável,

inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de

500ml, com bico dosador.

Marca de referencia: Limpol e Ypê.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 3,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta,

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:26:06 horas, no lote (3) - Detergente de louça biodegradável,

inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de

500ml, com bico dosador.

Marca de referencia: Limpol e Ypê.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 3,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 2,16.

 

    No dia 31/10/2016, às 12:15:08 horas, no lote (4) - Limpador Multiuso, com aroma

agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500ml.

Marcas de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 7,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:13:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:13:06 horas, no lote (4) - Limpador Multiuso, com aroma

agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500ml.

Marcas de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 7,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 5,85, originado da contraproposta. Proposta em
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conformidade com edital. Marca ofertada: worker/bejuva. No dia 10/11/2016, às 10:26:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:26:46 horas, no lote (4) - Limpador Multiuso, com aroma

agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500ml.

Marcas de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 7,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:26:46 horas, no lote (4) - Limpador Multiuso, com aroma

agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500ml.

Marcas de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 7,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E

GENEROS ALIMENT com o valor R$ 5,85.

 

    No dia 31/10/2016, às 13:51:56 horas, no lote (5) - Limpador multiuso Spray, com aroma

agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500ml.

Marca de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 6,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:16:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:16:12 horas, no lote (5) - Limpador multiuso Spray, com aroma

agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500ml.

Marca de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 6,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 6,00, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: Veja/Ajax. No dia 10/11/2016, às 10:27:19 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:27:19 horas, no lote (5) - Limpador multiuso Spray, com aroma

agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500ml.

Marca de referência: Veja e Ajax.
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Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 6,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:27:19 horas, no lote (5) - Limpador multiuso Spray, com aroma

agradável, inofensivo a pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500ml.

Marca de referência: Veja e Ajax.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 6,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 6,00.

 

    No dia 31/10/2016, às 14:13:50 horas, no lote (6) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 100 litros, 10 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 53,00 -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:21:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:21:29 horas, no lote (6) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 100 litros, 10 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 53,00 -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 39,30, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: Casa/Lix. No dia 10/11/2016, às 10:28:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:28:12 horas, no lote (6) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 100 litros, 10 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 53,00 -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:28:12 horas, no lote (6) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 100 litros, 10 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 53,00 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E

GENEROS ALIMENT com o valor R$ 39,30.

 

    No dia 31/10/2016, às 14:24:46 horas, no lote (7) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 60 litros, 6 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 10,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:24:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/11/2016, às 14:24:20 horas, no lote (7) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 60 litros, 6 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 10,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$12,80, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: DSL. No dia 10/11/2016, às 10:28:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:28:39 horas, no lote (7) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 60 litros, 6 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 10,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:28:39 horas, no lote (7) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 60 litros, 6 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 10,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 12,80.

 

    No dia 31/10/2016, às 14:36:44 horas, no lote (8) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade 20 litros, 4 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 8,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:26:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:26:40 horas, no lote (8) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade 20 litros, 4 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 8,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 7,60, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: DSL. No dia 10/11/2016, às 10:28:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:28:53 horas, no lote (8) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade 20 litros, 4 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 8,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:28:53 horas, no lote (8) - Saco de lixo preto, resistente, sem
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cheiro, capacidade 20 litros, 4 micras, em fardos com 100 unidades.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 8,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 7,60.

 

    No dia 31/10/2016, às 15:03:12 horas, no lote (9) - Sabonete líquido para mãos,

antibactericida, para dispenser com reservatório, em embalagem plástica de 5 litros, com

bico dosador.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 26,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:28:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:28:23 horas, no lote (9) - Sabonete líquido para mãos,

antibactericida, para dispenser com reservatório, em embalagem plástica de 5 litros, com

bico dosador.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 26,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 40,00, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: BELL PLUS. No dia 10/11/2016, às 10:29:29

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:29:29 horas, no lote (9) - Sabonete líquido para mãos,

antibactericida, para dispenser com reservatório, em embalagem plástica de 5 litros, com

bico dosador.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 26,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:29:29 horas, no lote (9) - Sabonete líquido para mãos,

antibactericida, para dispenser com reservatório, em embalagem plástica de 5 litros, com

bico dosador.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 26,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 40,00.

 

    No dia 31/10/2016, às 15:25:58 horas, no lote (10) - Álcool Gel em solução a 70% para

higienização das mãos em embalagem de 5 litros para dispenser de parede com

reservatório.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 60,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:29:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:29:29 horas, no lote (10) - Álcool Gel em solução a 70% para

higienização das mãos em embalagem de 5 litros para dispenser de parede com
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reservatório.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 60,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 39,00, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: BELL PLUS. No dia 10/11/2016, às 10:30:19

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:30:19 horas, no lote (10) - Álcool Gel em solução a 70% para

higienização das mãos em embalagem de 5 litros para dispenser de parede com

reservatório.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 60,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:30:19 horas, no lote (10) - Álcool Gel em solução a 70% para

higienização das mãos em embalagem de 5 litros para dispenser de parede com

reservatório.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 60,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 39,00.

 

    No dia 31/10/2016, às 16:04:05 horas, no lote (11) - Rolo de papel higiênico branco extra,

folha dupla,  300m x 10cm, para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, com

laudo Microbiológico registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea

primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 41,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:31:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:31:33 horas, no lote (11) - Rolo de papel higiênico branco extra,

folha dupla,  300m x 10cm, para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, com

laudo Microbiológico registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea

primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 41,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 20,60, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: Renova. No dia 10/11/2016, às 10:30:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:30:48 horas, no lote (11) - Rolo de papel higiênico branco extra,
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folha dupla,  300m x 10cm, para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, com

laudo Microbiológico registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea

primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 41,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da

documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:30:48 horas, no lote (11) - Rolo de papel higiênico branco extra,

folha dupla,  300m x 10cm, para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, com

laudo Microbiológico registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea

primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 41,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE

LIMPEZA L com o valor R$ 20,60.

 

    No dia 31/10/2016, às 16:33:41 horas, no lote (12) - Rolo de toalha de papel de 200m x 20

cm, confeccionada com 100% fibras virgens, com laudo Microbiológico registrado no

Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 64,00. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/11/2016, às 14:32:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/11/2016, às 14:32:44 horas, no lote (12) - Rolo de toalha de papel de 200m x 20

cm, confeccionada com 100% fibras virgens, com laudo Microbiológico registrado no

Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 64,00. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considero vencedor do item com

preço unitário a registrar de R$ 13,00, originado da contraproposta. Proposta em

conformidade com edital. Marca ofertada: Indaial. No dia 10/11/2016, às 10:31:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2016, às 10:31:06 horas, no lote (12) - Rolo de toalha de papel de 200m x 20

cm, confeccionada com 100% fibras virgens, com laudo Microbiológico registrado no

Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 64,00. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatada a regularidade da proposta, da
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documentação de habilitação, e não haver recursos, adjudico o respectivo objeto.

 

    No dia 10/11/2016, às 10:31:06 horas, no lote (12) - Rolo de toalha de papel de 200m x 20

cm, confeccionada com 100% fibras virgens, com laudo Microbiológico registrado no

Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária.

Marca de referência: Melhoramentos.

Preço UNITÁRIO máximo aceitável: R$ 64,00. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE

LIMPEZA L com o valor R$ 13,00.

 

    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.

 

EWERTON FRAGA DORNELLES

Pregoeiro da disputa

 

EVELISE ARISPE DE CAMPOS

Autoridade Competente

 

ELIZANDRA CAPRINI

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
08.471.046/0001-09 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA L

05.804.684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS ALIMENT

22.482.088/0001-68 UTIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

09.110.229/0001-53 VENER PEREIRA DE SOUZA
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