
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 69680135/2017)

 

     às 15:04:29 horas do dia 18/04/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). MONICA LUIZA VICZNEVSKI, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 69680135/2017 - 2018/012/2018 que tem por objeto Contratação de empresa

para fornecimento de materiais de expediente (Almofadas para carimbo, apagador para

quadro, apontador de lápis, borracha escolar, caixa arquivo, canetas entre outros), para

atendimento das demandas da Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG,

conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Almofada carimbo n. 4, caixa plástica, esponja absorvente, revestida em tecido,

tipo entintada, sendo 100 unidades na cor azul e 100 unidades na cor preta.

Lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície

interna em espuma e base em feltro.

Lote (3) - Apontador de lápis, material plástico resistente, (01) um furo, com deposito, lâmina

em aços, cores variadas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:54:54:769 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.624,00

17/04/2018 13:59:30:701 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 8,10

17/04/2018 15:00:21:811 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1.620,00

18/04/2018 07:54:29:249 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1.624,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 12:32:39:318 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 25,45

17/04/2018 13:59:30:701 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 5,00

17/04/2018 09:19:50:220 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 13:59:30:701 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,65

17/04/2018 15:00:21:811 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 509,00

18/04/2018 07:54:29:249 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 510,00

12/04/2018 12:34:55:329 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 495,00

17/04/2018 09:19:50:220 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00
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Lote (4) - Borracha escolar para apagar, cor branca, macia, com dimensões aproximadas de

45x25x8mm, com suporte plástico de boa qualidade.

Lote (5) - Caixa arquivo poli ondas chapa, confeccionada em plástico corrugado, com

estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de

nervuras longitudinais. Isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que

possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular, com

dimensões aproximadas: comprimento 350mm, largura 130mm e altura 245mm. Espessura

mínima de 2,0mm, capacidade 11 litros, com furos laterais para ventilação. A dobra

correspondente à tampa fechada apenas uma largura e comprimento da caixa, possuindo

aba para deslizar a completa vedação, sendo:

3.500 na cor amarela,

3.500 na cor azul e

3.000 na cor preta.

Lote (6) - Canetas esferográfica, produto com tampa removível anti-asfixiante, haste para

adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de tungstênio. A escrita deverá ser macia e

uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante

a escrita. O corpo da caneta deverá ser resistente e Durável Apresentar superfície lisa, sem

formas pontiagudas, esfera de aço 1,0mm tubo transparente e cilíndrico sextavado ou de

outro formato anatômico, sendo:

5.000 unidades na cor azul,

5.000 unidades na cor preta e

1.000 unidades na cor vermelha.

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 13:59:30:701 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,90

17/04/2018 15:00:21:811 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 920,00

18/04/2018 07:54:29:249 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 930,00

12/04/2018 12:34:55:329 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1.486,30

17/04/2018 09:19:50:220 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:54:54:769 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 66.600,00

18/04/2018 12:32:39:318 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 66.600,00

17/04/2018 13:59:30:701 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 6,50

17/04/2018 15:00:21:811 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 66.000,00

18/04/2018 07:54:29:249 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 66.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:57:03:722 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 14.000,00

17/04/2018 16:44:10:789 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 14.300,00

17/04/2018 14:01:23:076 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,25

17/04/2018 09:23:05:868 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 14.299,99
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Lote (7) - Caneta marca texto, material plástico, ponta macia, chanfrada, dura e resistente

para destacar com traço grosso (4mm) ou sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável,

cor fluorescente amarela, verde e laranja, boa resistência à luz, composta de resina

termoplástica, tinta à base de glicol e água. O produto deverá medir 13,8cm x 1,0 cm de

diâmetro, ter corpo em formato anatômico, cilíndrico, cônico ou retangular, rígido,

inquebrável e apresentar tampa removível, sendo:

1.000 unidades na cor fluorescente amarela, 1.000 unidades na cor verde e

1.000 unidades na cor laranja.

Lote (8) - Capa para encadernação em PVC ou PP, medindo aproximadamente

297mmx210mm, espessura mínima 0,30mm, sendo 500 unidades na cor branca

transparente e 500 unidades na cor preta.

Lote (9) - Cartão de Ponto mensal, cartão em palha, medidas 86x180mm, (cada pacote com

100 unidades)

Lote (10) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 3/0, acondicionado em caixa com 50

unidades.

17/04/2018 15:01:38:079 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 13.200,00

17/04/2018 11:57:13:513 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 15.000,00

18/04/2018 07:57:41:442 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 14.300,00

12/04/2018 12:35:46:828 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 9.228,00

17/04/2018 09:31:43:547 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:57:03:722 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.200,00

17/04/2018 16:44:10:789 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 5.280,00

17/04/2018 14:01:23:076 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,70

17/04/2018 15:01:38:079 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 5.200,00

18/04/2018 07:57:41:442 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 5.280,00

12/04/2018 12:35:46:828 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 694,29

17/04/2018 09:31:43:547 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 16:44:10:789 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 610,00

17/04/2018 14:01:23:076 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,60

18/04/2018 07:57:41:442 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 610,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:01:23:076 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 17,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:57:03:722 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.570,00

17/04/2018 16:44:10:789 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 2.570,00

17/04/2018 14:01:23:076 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2.000,50

17/04/2018 15:01:38:079 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 2.500,00
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Lote (11) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (12) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 1/0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (13) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 2/0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (14) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 4/0, acondicionado em caixa com 100

unidades

Lote (15) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 6/0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

18/04/2018 07:57:41:442 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2.570,00

12/04/2018 12:35:46:828 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 3.422,72

17/04/2018 09:31:43:547 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.570,00

17/04/2018 16:48:46:931 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 2.570,00

17/04/2018 14:03:02:564 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,50

18/04/2018 08:01:04:129 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2.570,00

12/04/2018 12:39:47:035 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 3.452,00

17/04/2018 09:34:12:416 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.180,00

17/04/2018 14:03:02:564 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,10

18/04/2018 08:01:04:129 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3.180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.500,00

17/04/2018 16:48:46:931 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 2.500,00

17/04/2018 14:03:02:564 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,45

17/04/2018 15:05:04:661 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 2.400,00

18/04/2018 08:01:04:129 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2.500,00

12/04/2018 12:39:47:035 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 3.452,00

17/04/2018 09:34:12:416 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.140,00

17/04/2018 16:48:46:931 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 5.140,00

17/04/2018 14:03:02:564 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 5,00

17/04/2018 15:05:04:661 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 5.100,00

18/04/2018 08:01:04:129 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 5.140,00
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Lote (16) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 8/0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (17) - Cola branca liquida uso escolar, de 90g, acondicionada em frasco plástico

resistente não tóxico.

Lote (18) - Colchete latonado, n.º 15, em latão cromado, para papel, caixas com 72

unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres ou folhas laminadas planas de aço

carbono, não oxidados, com integridade suficiente para dobrar várias vezes antes de

romper-se.

Lote (19) - Colchete latonado, n.º 8, em latão cromado, para papel, caixas com 72 unidades,

confeccionado a partir de folhas de flandres ou folhas laminadas planas de aço carbono, não

oxidados, com integridade suficiente para dobrar várias vezes antes de romper-se.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.770,00

17/04/2018 16:48:46:931 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 7.700,00

17/04/2018 14:03:02:564 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 7,70

17/04/2018 15:05:04:661 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 7.700,00

18/04/2018 08:01:04:129 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 7.770,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:00:48:231 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.730,00

17/04/2018 16:59:13:031 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 12.730,00

17/04/2018 14:04:47:298 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 12,70

17/04/2018 15:06:48:353 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 12.700,00

18/04/2018 08:03:41:341 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 12.730,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:00:48:231 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.850,00

17/04/2018 16:59:13:031 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 1.850,00

17/04/2018 14:04:47:298 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,80

17/04/2018 15:06:48:353 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1.800,00

18/04/2018 08:03:41:341 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1.850,00

12/04/2018 12:40:30:150 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2.811,11

17/04/2018 09:35:41:990 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:00:48:231 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 18.410,00

17/04/2018 14:04:47:298 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 18,30

17/04/2018 15:06:48:353 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 18.000,00

18/04/2018 08:03:41:341 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 18.410,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:00:48:231 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.120,00
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Lote (20) - Corretivo líquido à base d'água, de secagem rápida, 18 ml, acondicionado em

frasco plástico resistente, carga não recarregável, de boa qualidade.

Lote (21) - Envelope ofício carta, 11x23cm, confeccionado em papel sulfite 90g, impressão

offset, com abertura pelo lado maior, na cor branca.

Lote (22) - Envelope pardo, papel Kraft, 240mm x 340mm, 80gr. para correspondência.

Lote (23) - Envelope saco ouro, papel Kraft, 260mm x 360mm 80g.

Lote (24) - Envelope saco ouro, papel Kraft, 310 x 410 cm, 80g.

17/04/2018 14:04:47:298 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 7,00

17/04/2018 15:06:48:353 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 7.100,00

18/04/2018 08:03:41:341 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 7.120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 16:59:13:031 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 864,00

17/04/2018 14:04:47:298 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,40

17/04/2018 15:06:48:353 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 860,00

18/04/2018 08:03:41:341 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 864,00

12/04/2018 12:40:30:150 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 895,00

17/04/2018 09:35:41:990 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:06:02:026 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,14

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:02:21:690 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.000,00

17/04/2018 17:59:51:951 DENIS ERNANI BECKER  R$ 12.000,00

17/04/2018 14:06:02:026 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,23

17/04/2018 15:08:32:830 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 12.000,00

18/04/2018 08:05:42:022 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 12.000,00

12/04/2018 12:41:13:548 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 16.890,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:02:21:690 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.050,00

17/04/2018 14:06:02:026 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,40

17/04/2018 15:08:32:830 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 2.000,00

18/04/2018 08:05:42:022 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2.050,00

12/04/2018 12:41:13:548 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 3.866,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:02:21:690 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 11.800,00

17/04/2018 17:59:51:951 DENIS ERNANI BECKER  R$ 11.800,00

17/04/2018 14:06:02:026 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,58

17/04/2018 15:08:32:830 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 11.000,00

18/04/2018 08:05:42:022 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 11.800,00
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Lote (25) - Espiral plástico para encadernação, 07mm, cor preto, capacidade para 25 folhas.

Lote (26) - Espiral plástico para encadernação, 12mm, cor preto, capacidade para 70 folhas.

Lote (27) - Espiral plástico para encadernação, 09mm, cor preto, capacidade para 50 folhas.

Lote (28) - Estilete corpo plástico grande com lâmina aço largo 18mm.

Lote (29) - Estilete corpo plástico pequeno com lâmina aço estreito 9mm.

Lote (30) - Extrator de Grampo, tipo espátula, em chapa de aço fina SAE 1020, zincado.

Lote (31) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo com aproximadamente 45mmx45m, de boa

qualidade.

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:06:02:026 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,18

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,12

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,20

12/04/2018 12:41:54:085 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 835,10

17/04/2018 09:36:34:532 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:03:24:864 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.850,00

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,80

18/04/2018 08:06:42:031 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1.850,00

12/04/2018 12:41:54:085 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1.415,70

17/04/2018 09:36:34:532 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,95

17/04/2018 09:36:34:532 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.145,00

17/04/2018 17:01:49:800 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 2.145,00

17/04/2018 14:08:37:437 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 4,25

17/04/2018 09:20:12:357 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 2.144,99

17/04/2018 15:09:30:730 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 2.100,00

18/04/2018 09:56:18:891 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2.145,00

17/04/2018 09:37:24:462 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00
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Lote (32) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo com aproximadamente 45mmx50m, de boa

qualidade.

Lote (33) - Fita adesiva, tipo crepe, papel crepado, 40g, adesivo à base de borracha sintética

e resina rolo com aproximadamente 19mmx50m, de boa qualidade.

Lote (34) - Formulário contínuo, 1 via, papel 56g/m², branco microsserilha, formato

240mmx280mm, 80 colunas, caixa com 2.500 folhas.

Lote (35) - Formulário contínuo, 2 vias, carbonado, papel 50/m² branco, microsserilha,

formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa com 1.500 jogos de folhas.

Lote (36) - Grafite 0,5mm, tubo com 12 minas, (2b).

Lote (37) - Grafite 0,7mm, tubo com 12 minas, (2b).

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.718,00

17/04/2018 17:01:49:800 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 2.718,00

17/04/2018 14:08:37:437 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 4,50

17/04/2018 15:09:30:730 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 2.700,00

18/04/2018 09:56:18:891 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2.718,00

17/04/2018 09:37:24:462 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.360,00

17/04/2018 17:01:49:800 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 10.360,00

17/04/2018 14:08:37:437 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 5,15

17/04/2018 09:20:12:357 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 10.359,99

18/04/2018 09:56:18:891 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 10.360,00

17/04/2018 20:02:42:171 SANDRO PRESTES DE SOUZA  R$ 10.000,00

17/04/2018 09:37:24:462 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 8.700,00

17/04/2018 14:08:37:437 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 175,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 19.425,00

17/04/2018 14:08:37:437 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 388,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.360,00

17/04/2018 14:09:54:891 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 13,00

12/04/2018 12:42:33:737 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1.841,77

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (38) - Grafite 0,9mm, tubo com 12 minas, (2b).

Lote (39) - Grampeador, tamanho grande, aço, de mesa, semi-industrial, base 285mm x

63mm para 200 folhas.

Lote (40) - Grampeador, tamanho médio, aço, base 20cm, modelo 26/6, com dados de

Identificação.

Lote (41) - Grampo modelo 23/20, aço, para grampeador grande, semi-industrial, 20mm,

caixa com 5.000 unidades.

Lote (42) - Grampo modelo 26/6, aço, para grampeador médio, base 20cm, caixa com 5.000

unidades.

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.550,00

17/04/2018 14:09:54:891 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 15,50

12/04/2018 12:42:33:737 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2.120,51

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.960,00

17/04/2018 14:09:54:891 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 19,50

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 14.500,00

18/04/2018 12:35:44:220 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 14.523,00

17/04/2018 14:09:54:891 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 145,00

17/04/2018 15:10:14:386 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 14.000,00

18/04/2018 10:01:45:534 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 14.523,00

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 29.600,00

18/04/2018 12:35:44:220 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 29.600,00

17/04/2018 14:09:54:891 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 59,00

18/04/2018 10:01:45:534 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 29.600,00

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2018 12:43:48:844 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 680,79

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:09:38:606 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.290,00

17/04/2018 14:10:44:756 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 8,20

18/04/2018 10:03:43:441 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3.292,00

12/04/2018 12:43:48:844 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2.628,68

17/04/2018 09:39:59:837 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00
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Lote (43) - Lápis preto escolar n.º 2, macio e com ponta, de boa qualidade. Caixa cl 144

unidades.

Lote (44) - Lapiseira grafite Grip de metal, ponta fixa de 4mm de comprimento.

�0,5mm, quantidade: 100 unidades

�0,7mm, quantidade: 100 unidades

�0,9mm, quantidade: 150 unidades

Lote (45) - Liga elástico látex n.º 18, amarelo, para uso geral, embalagem contendo nome do

fabricante e data de fabricação. Pacote com 100 gramas.

Lote (46) - Livro ata capa dura, 100 folhas numeradas, dimensões 210x300mm,

confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas

brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer

outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco.

Lote (47) - Livro Protocolo de correspondência, 50 folhas, capa dura, folhas numeradas,

tamanho 160x220mm.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:09:38:606 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.200,00

17/04/2018 14:10:44:756 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 60,00

17/04/2018 09:21:14:479 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 1.202,59

17/04/2018 15:10:55:862 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1.200,00

18/04/2018 10:03:43:441 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1.202,60

12/04/2018 12:43:48:844 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1.052,70

17/04/2018 09:39:59:837 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:09:38:606 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.070,00

17/04/2018 14:10:44:756 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 8,70

12/04/2018 12:43:48:844 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1.876,00

17/04/2018 09:39:59:837 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:09:38:606 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.430,00

17/04/2018 14:10:44:756 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 4,70

18/04/2018 10:03:43:441 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1.437,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:11:21:044 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 6.600,00

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 16,50

17/04/2018 09:22:05:382 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 6.659,00

17/04/2018 15:11:57:394 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 6.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:11:21:044 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.660,00
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Lote (48) - Molha dedo, 12gr, tipo pasta, composição: ácido graxo, glicídios, essência

aromática.

Lote (49) - Papel carbono, A4 21x29,7cm. Caixa com 100 folhas.

Lote (50) - Papel vergê, gramatura 120g/m², tamanho A4, cor verde claro.

Lote (51) - Pasta AZ, usual, cartão com espessura 1,7mm, forrado com papel monolúcido

75g, plastificado, mecanismo niquelado, tipo exportação, olhal e compressor plástico na cor

tigrado ou grafite, na dimensão aproximada de 216mmx330mm.

�lombo estreito, 5cm. Quantidade 1.500 unidades.

�lombo largo, 10cm. Quantidade 1.500 unidades.

Lote (52) - Pasta papelão plastificada, medidas aproximadas de 34x22cm, com ferragem,

nas cores verde, amarela, azul e vermelha, sendo 500 unidades de cada cor.

Lote (53) - Pasta plástica com grampo plástico nas cores: azul, verde, branca e vermelha.

Medida aprox. 245mmx340mm, tamanho A-4, 375 unidades de cada cor.

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 8,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:11:21:044 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 795,00

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,60

17/04/2018 15:11:57:394 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 795,00

18/04/2018 10:05:03:269 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 795,00

12/04/2018 12:44:21:746 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 846,20

17/04/2018 10:14:01:770 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:11:21:044 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.300,00

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 26,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:13:04:954 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 34.680,00

17/04/2018 14:12:37:670 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 11,50

17/04/2018 15:13:13:835 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 34.000,00

18/04/2018 10:08:35:814 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 34.680,00

17/04/2018 10:14:44:708 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:13:04:954 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.260,00

17/04/2018 14:12:37:670 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,10

17/04/2018 15:13:13:835 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 4.200,00

18/04/2018 10:08:35:814 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 4.260,00
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Lote (54) - Pasta plástica, transparente, tipo L, tamanho A4, com elástico 233mmx348mm.

Lote (55) - Pasta polionda com abas e elástico, 315x226x55mm, nas cores: azul, verde,

branca e vermelha. 250 unidades de cada cor.

Lote (56) - Pasta polionda com abas e elástico, 335x245x20mm, nas cores: azul, verde,

branca e vermelha. 500 unidades de cada cor.

Lote (57) - Pasta suspensa com visor, marmorizada, com haste metálica e ponteiro com

grampo plástico, dimensões 24cm altura por 36cm de largura.

Lote (58) - Perfurador 2 furos, Ferro Fundido, capacidade para 60 folhas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:13:04:954 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.390,00

17/04/2018 14:12:37:670 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,25

18/04/2018 10:08:35:814 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3.390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 17:05:43:870 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 558,00

17/04/2018 14:12:37:670 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,90

18/04/2018 10:08:35:814 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 558,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:13:04:954 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.070,00

17/04/2018 17:05:43:870 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 4.070,00

17/04/2018 14:12:37:670 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 4,00

17/04/2018 15:13:13:835 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 4.000,00

18/04/2018 10:08:35:814 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 4.070,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 8.520,00

17/04/2018 17:07:19:546 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 8.520,00

17/04/2018 14:13:39:179 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 4,20

17/04/2018 15:14:24:274 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 8.500,00

18/04/2018 13:53:46:099 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 8.520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.960,00

17/04/2018 14:13:39:179 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,65

18/04/2018 13:53:46:099 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2.960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 24.975,00

17/04/2018 14:13:39:179 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 83,00

17/04/2018 15:14:24:274 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 24.000,00

18/04/2018 13:53:46:099 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 24.975,00
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Lote (59) - Perfuradora para encadernação, capacidade para 15 folhas espiral, perfuração

redonda, extensão da perfuração 330mm, tamanho da mesa 350mmx320mm, capacidade

de perfuração 15 folhas, peso da maquina aproximadamente 10kg. 54 furos para papel

ofício, 50 furos para papel A4, 35 furos para papel carta.

Lote (60) - Pincel atômico, ponta cônica, traço fino ou grosso, tinta lavável, secagem rápida,

carga de longa duração, recarregável de boa qualidade.

�Na cor azul, 500 unidades.

�Na cor preta, 500 unidades.

Lote (61) - Pincel para quadro branco, (marcador de quadro branco), ponta ogiva redonda

recarregável,

�Na cor preta, 06 unidades,

�Na cor azul, 06 unidades,

�Na cor vermelha, 06 unidades.

Lote (62) - Prancheta garra plástica, material em MDF, tamanho oficio 320x220mm, cor

marrom.

Lote (63) - Régua de 30cm em plástico transparente, milimetrada, com escala de precisão,

de polietileno, transparente, com impressão da graduação, legível, sem falhas em milímetros

e centímetros, sem deformidades ou rebarbas, a fim de proporcionar um traçado retilíneo

perfeito.

17/04/2018 10:15:23:069 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.800,00

17/04/2018 14:13:39:179 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 735,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.770,00

17/04/2018 14:13:39:179 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 4,70

17/04/2018 15:14:24:274 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 4.700,00

18/04/2018 13:53:46:099 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 4.770,00

17/04/2018 10:15:23:069 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 17:08:52:979 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 118,26

17/04/2018 14:15:28:505 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 6,50

17/04/2018 10:16:04:944 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:15:28:505 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,10

12/04/2018 12:45:17:733 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1.906,24

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (64) - Tesoura de aço inox, tamanho 21 cm.

Lote (65) - Tinta carimbo, produto de composição homogênea, à base de água, presentando

secagem rápida após carimbagem, sem borrar. Deverá ser facilmente removível da pele

com o uso de água e sabão, frasco deverá conter aproximadamente 40 ml.

Na cor azul, 100 frascos.

Na cor preta, 100 frascos.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Almofada carimbo n. 4, caixa plástica, esponja absorvente, revestida em tecido,

tipo entintada, sendo 100 unidades na cor azul e 100 unidades na cor preta.

Lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície

interna em espuma e base em feltro.

Lote (3) - Apontador de lápis, material plástico resistente, (01) um furo, com deposito, lâmina

17/04/2018 14:15:28:505 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,00

18/04/2018 10:16:54:004 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1.045,00

12/04/2018 12:45:17:733 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 826,56

17/04/2018 10:16:04:944 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/04/2018 11:16:04:752 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.108,00

17/04/2018 14:15:28:505 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 7,70

17/04/2018 15:14:58:673 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 3.100,00

18/04/2018 10:16:54:004 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3.108,00

12/04/2018 12:45:17:733 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2.829,02

17/04/2018 10:16:04:944 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/04/2018 14:15:28:505 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,35

18/04/2018 10:16:54:004 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 678,00

12/04/2018 12:45:17:733 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 955,70

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 15:50:58:246 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 5,20

18/04/2018 15:48:28:384 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 5,50

18/04/2018 15:40:03:878 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 8,07

18/04/2018 10:54:54:769 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.624,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 15:44:19:151 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,60

18/04/2018 15:44:15:659 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 3,65

17/04/2018 09:19:50:220 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

28/05/2018 Página 14 de 67



em aços, cores variadas.

Lote (4) - Borracha escolar para apagar, cor branca, macia, com dimensões aproximadas de

45x25x8mm, com suporte plástico de boa qualidade.

Lote (5) - Caixa arquivo poli ondas chapa, confeccionada em plástico corrugado, com

estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de

nervuras longitudinais. Isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que

possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular, com

dimensões aproximadas: comprimento 350mm, largura 130mm e altura 245mm. Espessura

mínima de 2,0mm, capacidade 11 litros, com furos laterais para ventilação. A dobra

correspondente à tampa fechada apenas uma largura e comprimento da caixa, possuindo

aba para deslizar a completa vedação, sendo:

3.500 na cor amarela,

3.500 na cor azul e

3.000 na cor preta.

Lote (6) - Canetas esferográfica, produto com tampa removível anti-asfixiante, haste para

adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de tungstênio. A escrita deverá ser macia e

uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante

a escrita. O corpo da caneta deverá ser resistente e Durável Apresentar superfície lisa, sem

formas pontiagudas, esfera de aço 1,0mm tubo transparente e cilíndrico sextavado ou de

outro formato anatômico, sendo:

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 13:59:30:701 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,65

18/04/2018 15:42:55:953 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1,70

17/04/2018 09:19:50:220 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 15:07:58:246 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 295,00

18/04/2018 07:54:29:249 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 510,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 15:46:37:399 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,85

18/04/2018 15:45:28:243 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 0,87

18/04/2018 15:18:50:201 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 0,89

18/04/2018 07:54:29:249 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 930,00

12/04/2018 12:34:55:329 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1.486,30

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 15:56:06:331 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,39

18/04/2018 15:55:30:028 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 2,40

18/04/2018 15:49:04:217 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2,98

18/04/2018 15:47:16:848 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3,20

18/04/2018 15:47:19:650 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 4,20
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5.000 unidades na cor azul,

5.000 unidades na cor preta e

1.000 unidades na cor vermelha.

Lote (7) - Caneta marca texto, material plástico, ponta macia, chanfrada, dura e resistente

para destacar com traço grosso (4mm) ou sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável,

cor fluorescente amarela, verde e laranja, boa resistência à luz, composta de resina

termoplástica, tinta à base de glicol e água. O produto deverá medir 13,8cm x 1,0 cm de

diâmetro, ter corpo em formato anatômico, cilíndrico, cônico ou retangular, rígido,

inquebrável e apresentar tampa removível, sendo:

1.000 unidades na cor fluorescente amarela, 1.000 unidades na cor verde e

1.000 unidades na cor laranja.

Lote (8) - Capa para encadernação em PVC ou PP, medindo aproximadamente

297mmx210mm, espessura mínima 0,30mm, sendo 500 unidades na cor branca

transparente e 500 unidades na cor preta.

Lote (9) - Cartão de Ponto mensal, cartão em palha, medidas 86x180mm, (cada pacote com

100 unidades)

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 15:57:25:821 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,35

18/04/2018 15:56:10:868 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,37

18/04/2018 15:46:42:689 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 0,42

18/04/2018 15:47:37:714 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 0,44

18/04/2018 15:46:58:360 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 0,49

18/04/2018 15:48:16:441 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 0,52

18/04/2018 15:46:19:805 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 0,54

18/04/2018 15:50:41:651 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 0,76

18/04/2018 15:15:17:948 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 0,98

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 15:46:56:520 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 1,55

18/04/2018 15:28:19:843 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,60

18/04/2018 15:22:22:982 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1,67

17/04/2018 09:31:43:547 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

12/04/2018 12:35:46:828 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 694,29

18/04/2018 10:57:03:722 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.200,00

18/04/2018 07:57:41:442 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 5.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 15:58:49:118 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,17

18/04/2018 15:51:21:162 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 0,19

18/04/2018 15:49:23:658 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,28

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (10) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 3/0, acondicionado em caixa com 50

unidades.

Lote (11) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (12) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 1/0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (13) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 2/0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (14) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 4/0, acondicionado em caixa com 100

unidades

17/04/2018 14:01:23:076 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 17,50

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 15:52:57:666 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,00

18/04/2018 15:52:45:804 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 1,10

18/04/2018 15:56:36:245 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1,31

18/04/2018 15:54:45:536 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,32

18/04/2018 15:48:54:283 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2,30

18/04/2018 15:50:12:385 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2,46

18/04/2018 10:57:03:722 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.570,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:23:06:143 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,95

18/04/2018 16:22:43:753 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 0,99

18/04/2018 16:13:32:592 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,31

18/04/2018 16:01:57:095 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2,45

17/04/2018 09:34:12:416 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.570,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:05:24:851 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,30

18/04/2018 16:04:46:363 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,48

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.180,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:23:24:780 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,95

18/04/2018 16:23:01:870 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 0,99

18/04/2018 16:26:38:812 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1,40

18/04/2018 16:11:32:367 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,47

18/04/2018 16:02:47:193 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2,44

17/04/2018 09:34:12:416 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.500,00
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Lote (15) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 6/0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (16) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 8/0, acondicionado em caixa com 100

unidades.

Lote (17) - Cola branca liquida uso escolar, de 90g, acondicionada em frasco plástico

resistente não tóxico.

Lote (18) - Colchete latonado, n.º 15, em latão cromado, para papel, caixas com 72

unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres ou folhas laminadas planas de aço

carbono, não oxidados, com integridade suficiente para dobrar várias vezes antes de

romper-se.

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:24:15:973 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,80

18/04/2018 16:23:51:555 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 1,99

18/04/2018 16:27:06:390 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 2,70

18/04/2018 16:16:26:236 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2,77

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:23:50:594 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,80

18/04/2018 16:23:21:785 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 2,99

18/04/2018 16:27:37:703 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 4,50

18/04/2018 16:11:06:431 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 7,20

18/04/2018 10:58:49:509 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.770,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:30:13:029 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 3,30

18/04/2018 16:29:49:135 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,39

18/04/2018 16:28:19:060 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 6,40

18/04/2018 16:21:53:690 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 6,88

18/04/2018 11:00:48:231 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.730,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:24:35:692 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,00

18/04/2018 16:23:02:900 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,20

18/04/2018 16:28:51:148 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1,40

18/04/2018 16:25:53:911 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 1,45

18/04/2018 16:18:33:242 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2,10

17/04/2018 09:35:41:990 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 11:00:48:231 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:22:15:379 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 9,00
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Lote (19) - Colchete latonado, n.º 8, em latão cromado, para papel, caixas com 72 unidades,

confeccionado a partir de folhas de flandres ou folhas laminadas planas de aço carbono, não

oxidados, com integridade suficiente para dobrar várias vezes antes de romper-se.

Lote (20) - Corretivo líquido à base d'água, de secagem rápida, 18 ml, acondicionado em

frasco plástico resistente, carga não recarregável, de boa qualidade.

Lote (21) - Envelope ofício carta, 11x23cm, confeccionado em papel sulfite 90g, impressão

offset, com abertura pelo lado maior, na cor branca.

Lote (22) - Envelope pardo, papel Kraft, 240mm x 340mm, 80gr. para correspondência.

Lote (23) - Envelope saco ouro, papel Kraft, 260mm x 360mm 80g.

18/04/2018 16:20:31:426 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 10,98

18/04/2018 16:14:02:825 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 18,29

18/04/2018 11:00:48:231 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 18.410,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:27:36:972 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,90

18/04/2018 16:26:27:107 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3,80

18/04/2018 16:29:20:709 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 6,50

18/04/2018 11:00:48:231 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 09:46:19:299 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,93

18/04/2018 16:29:11:015 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,96

18/04/2018 16:34:48:117 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1,20

18/04/2018 16:32:00:975 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1,25

18/04/2018 16:37:55:813 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 1,52

17/04/2018 09:35:41:990 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:06:02:026 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,14

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 09:32:35:854 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,16

19/04/2018 09:32:13:362 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,17

18/04/2018 16:39:15:948 DENIS ERNANI BECKER  R$ 0,24

18/04/2018 16:35:13:425 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 0,30

18/04/2018 16:39:03:139 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 0,55

18/04/2018 11:02:21:690 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 16:41:43:789 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,35

19/04/2018 09:17:41:985 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,38

18/04/2018 16:40:58:213 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 0,39

18/04/2018 16:39:17:429 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 0,55

18/04/2018 11:02:21:690 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.050,00
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Lote (24) - Envelope saco ouro, papel Kraft, 310 x 410 cm, 80g.

Lote (25) - Espiral plástico para encadernação, 07mm, cor preto, capacidade para 25 folhas.

Lote (26) - Espiral plástico para encadernação, 12mm, cor preto, capacidade para 70 folhas.

Lote (27) - Espiral plástico para encadernação, 09mm, cor preto, capacidade para 50 folhas.

Lote (28) - Estilete corpo plástico grande com lâmina aço largo 18mm.

Lote (29) - Estilete corpo plástico pequeno com lâmina aço estreito 9mm.

Lote (30) - Extrator de Grampo, tipo espátula, em chapa de aço fina SAE 1020, zincado.

Lote (31) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo com aproximadamente 45mmx45m, de boa

qualidade.

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 09:24:54:917 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,49

19/04/2018 09:19:52:996 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,50

18/04/2018 16:41:20:731 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 0,57

18/04/2018 16:47:16:852 DENIS ERNANI BECKER  R$ 0,59

18/04/2018 11:02:21:690 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 11.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:06:02:026 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,10

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,18

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,12

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,20

17/04/2018 09:36:34:532 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

12/04/2018 12:41:54:085 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 835,10

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 09:50:12:184 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,80

19/04/2018 09:50:00:903 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,84

19/04/2018 10:02:38:802 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 1,25

17/04/2018 09:36:34:532 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 11:03:24:864 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:07:41:552 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,95

17/04/2018 09:36:34:532 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (32) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo com aproximadamente 45mmx50m, de boa

qualidade.

Lote (33) - Fita adesiva, tipo crepe, papel crepado, 40g, adesivo à base de borracha sintética

e resina rolo com aproximadamente 19mmx50m, de boa qualidade.

Lote (34) - Formulário contínuo, 1 via, papel 56g/m², branco microsserilha, formato

240mmx280mm, 80 colunas, caixa com 2.500 folhas.

Lote (35) - Formulário contínuo, 2 vias, carbonado, papel 50/m² branco, microsserilha,

formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa com 1.500 jogos de folhas.

Lote (36) - Grafite 0,5mm, tubo com 12 minas, (2b).

19/04/2018 10:10:51:750 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,85

19/04/2018 10:10:27:333 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 1,86

19/04/2018 10:05:42:656 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3,80

19/04/2018 10:04:16:877 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 3,90

17/04/2018 09:37:24:462 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

17/04/2018 15:09:30:730 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 2.100,00

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.145,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:06:32:165 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3,28

19/04/2018 10:05:29:254 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,30

19/04/2018 09:55:08:045 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 4,49

17/04/2018 09:37:24:462 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

17/04/2018 15:09:30:730 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 2.700,00

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.718,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:10:20:865 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,20

19/04/2018 10:11:46:301 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 2,35

19/04/2018 10:10:20:333 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2,79

19/04/2018 10:05:52:788 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 4,20

17/04/2018 09:37:24:462 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

17/04/2018 20:02:42:171 SANDRO PRESTES DE SOUZA  R$ 10.000,00

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:29:07:397 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 175,40

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 8.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:28:49:764 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 387,00

18/04/2018 11:05:28:547 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 19.425,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:09:54:891 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 13,00
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Lote (37) - Grafite 0,7mm, tubo com 12 minas, (2b).

Lote (38) - Grafite 0,9mm, tubo com 12 minas, (2b).

Lote (39) - Grampeador, tamanho grande, aço, de mesa, semi-industrial, base 285mm x

63mm para 200 folhas.

Lote (40) - Grampeador, tamanho médio, aço, base 20cm, modelo 26/6, com dados de

Identificação.

Lote (41) - Grampo modelo 23/20, aço, para grampeador grande, semi-industrial, 20mm,

caixa com 5.000 unidades.

Lote (42) - Grampo modelo 26/6, aço, para grampeador médio, base 20cm, caixa com 5.000

unidades.

19/04/2018 10:02:24:143 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 14,41

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:09:54:891 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 15,50

19/04/2018 10:31:16:650 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 17,50

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:09:54:891 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 19,50

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:31:29:573 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 74,00

19/04/2018 10:31:16:461 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 75,00

19/04/2018 10:32:17:859 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 84,00

19/04/2018 10:23:57:040 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 98,90

17/04/2018 15:10:14:386 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 14.000,00

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 14.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:54:12:088 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 16,95

19/04/2018 10:53:55:972 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 16,99

19/04/2018 10:35:55:666 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 20,00

17/04/2018 09:40:21:746 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 11:07:39:208 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 29.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:30:56:991 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 16,00
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Lote (43) - Lápis preto escolar n.º 2, macio e com ponta, de boa qualidade. Caixa cl 144

unidades.

Lote (44) - Lapiseira grafite Grip de metal, ponta fixa de 4mm de comprimento.

�0,5mm, quantidade: 100 unidades

�0,7mm, quantidade: 100 unidades

�0,9mm, quantidade: 150 unidades

Lote (45) - Liga elástico látex n.º 18, amarelo, para uso geral, embalagem contendo nome do

fabricante e data de fabricação. Pacote com 100 gramas.

Lote (46) - Livro ata capa dura, 100 folhas numeradas, dimensões 210x300mm,

confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas

brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer

outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco.

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:44:23:670 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,90

19/04/2018 10:44:07:581 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3,12

19/04/2018 10:31:32:859 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 4,60

17/04/2018 09:39:59:837 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 11:09:38:606 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.290,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:46:04:261 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 29,50

19/04/2018 10:45:47:005 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 29,97

19/04/2018 10:41:33:956 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 37,99

19/04/2018 10:31:47:419 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 43,00

17/04/2018 09:39:59:837 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

17/04/2018 15:10:55:862 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 1.200,00

18/04/2018 11:09:38:606 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:53:23:530 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 4,00

19/04/2018 10:53:09:985 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 4,50

17/04/2018 09:39:59:837 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

18/04/2018 11:09:38:606 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.070,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 10:52:03:979 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,30

19/04/2018 10:51:48:655 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 3,44

18/04/2018 11:09:38:606 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.430,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 16,50

17/04/2018 15:11:57:394 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 6.600,00
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Lote (47) - Livro Protocolo de correspondência, 50 folhas, capa dura, folhas numeradas,

tamanho 160x220mm.

Lote (48) - Molha dedo, 12gr, tipo pasta, composição: ácido graxo, glicídios, essência

aromática.

Lote (49) - Papel carbono, A4 21x29,7cm. Caixa com 100 folhas.

Lote (50) - Papel vergê, gramatura 120g/m², tamanho A4, cor verde claro.

Lote (51) - Pasta AZ, usual, cartão com espessura 1,7mm, forrado com papel monolúcido

75g, plastificado, mecanismo niquelado, tipo exportação, olhal e compressor plástico na cor

tigrado ou grafite, na dimensão aproximada de 216mmx330mm.

�lombo estreito, 5cm. Quantidade 1.500 unidades.

�lombo largo, 10cm. Quantidade 1.500 unidades.

Lote (52) - Pasta papelão plastificada, medidas aproximadas de 34x22cm, com ferragem,

nas cores verde, amarela, azul e vermelha, sendo 500 unidades de cada cor.

18/04/2018 11:11:21:044 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 6.600,00

17/04/2018 09:22:05:382 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 6.659,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 8,30

18/04/2018 11:11:21:044 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.660,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:13:47:447 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,29

19/04/2018 11:13:29:757 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,32

19/04/2018 10:52:50:368 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2,15

17/04/2018 10:14:01:770 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

17/04/2018 15:11:57:394 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 795,00

18/04/2018 11:11:21:044 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 795,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 26,20

18/04/2018 11:11:21:044 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:11:43:519 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,30

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:12:37:670 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 11,50

17/04/2018 10:14:44:708 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

17/04/2018 15:13:13:835 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 34.000,00

18/04/2018 10:08:35:814 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 34.680,00

18/04/2018 11:13:04:954 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 34.680,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (53) - Pasta plástica com grampo plástico nas cores: azul, verde, branca e vermelha.

Medida aprox. 245mmx340mm, tamanho A-4, 375 unidades de cada cor.

Lote (54) - Pasta plástica, transparente, tipo L, tamanho A4, com elástico 233mmx348mm.

Lote (55) - Pasta polionda com abas e elástico, 315x226x55mm, nas cores: azul, verde,

branca e vermelha. 250 unidades de cada cor.

Lote (56) - Pasta polionda com abas e elástico, 335x245x20mm, nas cores: azul, verde,

branca e vermelha. 500 unidades de cada cor.

Lote (57) - Pasta suspensa com visor, marmorizada, com haste metálica e ponteiro com

grampo plástico, dimensões 24cm altura por 36cm de largura.

19/04/2018 11:16:22:862 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,20

19/04/2018 11:16:14:151 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,55

17/04/2018 15:13:13:835 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 4.200,00

18/04/2018 11:13:04:954 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.260,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:21:33:160 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,20

19/04/2018 11:21:14:720 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,62

18/04/2018 11:13:04:954 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.390,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:16:05:750 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,70

19/04/2018 11:19:19:108 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,73

19/04/2018 11:15:27:365 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 0,74

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:23:04:673 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2,85

19/04/2018 11:22:41:376 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 2,90

19/04/2018 11:22:29:122 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 3,00

17/04/2018 15:13:13:835 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 4.000,00

18/04/2018 11:13:04:954 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.070,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:24:17:120 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,73

19/04/2018 11:23:52:808 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 1,74

19/04/2018 11:22:02:604 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2,40

17/04/2018 15:14:24:274 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 8.500,00

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 8.520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:37:31:655 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,30

19/04/2018 11:37:06:394 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,58

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.960,00
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Lote (58) - Perfurador 2 furos, Ferro Fundido, capacidade para 60 folhas.

Lote (59) - Perfuradora para encadernação, capacidade para 15 folhas espiral, perfuração

redonda, extensão da perfuração 330mm, tamanho da mesa 350mmx320mm, capacidade

de perfuração 15 folhas, peso da maquina aproximadamente 10kg. 54 furos para papel

ofício, 50 furos para papel A4, 35 furos para papel carta.

Lote (60) - Pincel atômico, ponta cônica, traço fino ou grosso, tinta lavável, secagem rápida,

carga de longa duração, recarregável de boa qualidade.

�Na cor azul, 500 unidades.

�Na cor preta, 500 unidades.

Lote (61) - Pincel para quadro branco, (marcador de quadro branco), ponta ogiva redonda

recarregável,

�Na cor preta, 06 unidades,

�Na cor azul, 06 unidades,

�Na cor vermelha, 06 unidades.

Lote (62) - Prancheta garra plástica, material em MDF, tamanho oficio 320x220mm, cor

marrom.

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:40:53:682 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 49,00

19/04/2018 11:40:16:056 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 52,00

19/04/2018 11:36:33:808 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 67,00

17/04/2018 15:14:24:274 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 24.000,00

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 24.975,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:32:26:119 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 734,80

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:46:48:192 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,00

19/04/2018 11:46:06:764 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1,18

17/04/2018 10:15:23:069 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

17/04/2018 15:14:24:274 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 4.700,00

18/04/2018 11:15:10:363 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.770,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:37:06:684 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,50

19/04/2018 11:35:56:574 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME  R$ 4,00

17/04/2018 10:16:04:944 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2018 14:15:28:505 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 3,10

19/04/2018 11:38:04:080 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 5,40

28/05/2018 Página 26 de 67



Lote (63) - Régua de 30cm em plástico transparente, milimetrada, com escala de precisão,

de polietileno, transparente, com impressão da graduação, legível, sem falhas em milímetros

e centímetros, sem deformidades ou rebarbas, a fim de proporcionar um traçado retilíneo

perfeito.

Lote (64) - Tesoura de aço inox, tamanho 21 cm.

Lote (65) - Tinta carimbo, produto de composição homogênea, à base de água, presentando

secagem rápida após carimbagem, sem borrar. Deverá ser facilmente removível da pele

com o uso de água e sabão, frasco deverá conter aproximadamente 40 ml.

Na cor azul, 100 frascos.

Na cor preta, 100 frascos.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 18/04/2018, às 15:55:11 horas, no lote (1) - Almofada carimbo n. 4, caixa plástica,

esponja absorvente, revestida em tecido, tipo entintada, sendo 100 unidades na cor azul e

100 unidades na cor preta. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 14:26:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:50:03:480 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 0,55

19/04/2018 11:49:45:987 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 0,60

19/04/2018 11:56:56:633 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 0,85

17/04/2018 10:16:04:944 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:42:47:449 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 4,60

19/04/2018 11:42:17:798 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 7,60

17/04/2018 10:16:04:944 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 100,00

12/04/2018 12:45:17:733 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 2.829,02

17/04/2018 15:14:58:673 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA  R$ 3.100,00

18/04/2018 11:16:04:752 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.108,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/04/2018 11:48:47:458 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP  R$ 1,95

19/04/2018 11:48:11:457 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  R$ 2,07

12/04/2018 12:45:17:733 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP  R$ 955,70
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    No dia 09/05/2018, às 14:26:38 horas, no lote (1) - Almofada carimbo n. 4, caixa plástica,

esponja absorvente, revestida em tecido, tipo entintada, sendo 100 unidades na cor azul e

100 unidades na cor preta. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 11:36:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 11:36:15 horas, no lote (1) - Almofada carimbo n. 4, caixa plástica,

esponja absorvente, revestida em tecido, tipo entintada, sendo 100 unidades na cor azul e

100 unidades na cor preta. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:36:15 horas, no lote (1) - Almofada carimbo n. 4, caixa plástica,

esponja absorvente, revestida em tecido, tipo entintada, sendo 100 unidades na cor azul e

100 unidades na cor preta. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP com o valor R$

1.040,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 16:09:14 horas, no lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo

em plástico de alta resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:26:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:26:57 horas, no lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo

em plástico de alta resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. -  a situação

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

analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às

11:37:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 11:37:25 horas, no lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo

em plástico de alta resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora. No dia

14/05/2018, às 11:39:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 11:39:22 horas, no lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo

em plástico de alta resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora. No dia

14/05/2018, às 11:40:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 14/05/2018, às 11:40:17 horas, no lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo

em plástico de alta resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. -  a situação

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

analise da proposta e documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia

14/05/2018, às 11:40:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 11:40:56 horas, no lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo

em plástico de alta resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa  vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:40:56 horas, no lote (2) - Apagador para quadro branco, corpo

em plástico de alta resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. -  pelo critério

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 18,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 15:51:26 horas, no lote (3) - Apontador de lápis, material plástico

resistente, (01) um furo, com deposito, lâmina em aços, cores variadas. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:27:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:27:14 horas, no lote (3) - Apontador de lápis, material plástico

resistente, (01) um furo, com deposito, lâmina em aços, cores variadas. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da

proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 11:41:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 11:41:32 horas, no lote (3) - Apontador de lápis, material plástico

resistente, (01) um furo, com deposito, lâmina em aços, cores variadas. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:41:32 horas, no lote (3) - Apontador de lápis, material plástico

resistente, (01) um furo, com deposito, lâmina em aços, cores variadas. -  pelo critério de

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 495,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 15:53:44 horas, no lote (4) - Borracha escolar para apagar, cor

branca, macia, com dimensões aproximadas de 45x25x8mm, com suporte plástico de boa
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qualidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às

14:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:29:26 horas, no lote (4) - Borracha escolar para apagar, cor

branca, macia, com dimensões aproximadas de 45x25x8mm, com suporte plástico de boa

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

foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No

dia 14/05/2018, às 14:16:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:16:18 horas, no lote (4) - Borracha escolar para apagar, cor

branca, macia, com dimensões aproximadas de 45x25x8mm, com suporte plástico de boa

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

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO  a empresa

vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:16:18 horas, no lote (4) - Borracha escolar para apagar, cor

branca, macia, com dimensões aproximadas de 45x25x8mm, com suporte plástico de boa

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

empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 850,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 16:10:17 horas, no lote (5) - Caixa arquivo poli ondas chapa,

confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas

planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais. Isenta de manchas, cortada

em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de

formato prismático retangular, com dimensões aproximadas: comprimento 350mm, largura

130mm e altura 245mm. Espessura mínima de 2,0mm, capacidade 11 litros, com furos

laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechada apenas uma largura e

comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedação, sendo:

3.500 na cor amarela,

3.500 na cor azul e

3.000 na cor preta. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às

14:29:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:29:45 horas, no lote (5) - Caixa arquivo poli ondas chapa,

confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas

planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais. Isenta de manchas, cortada

em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de

formato prismático retangular, com dimensões aproximadas: comprimento 350mm, largura

130mm e altura 245mm. Espessura mínima de 2,0mm, capacidade 11 litros, com furos

laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechada apenas uma largura e
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comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedação, sendo:

3.500 na cor amarela,

3.500 na cor azul e

3.000 na cor preta. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:35:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:35:40 horas, no lote (5) - Caixa arquivo poli ondas chapa,

confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas

planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais. Isenta de manchas, cortada

em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de

formato prismático retangular, com dimensões aproximadas: comprimento 350mm, largura

130mm e altura 245mm. Espessura mínima de 2,0mm, capacidade 11 litros, com furos

laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechada apenas uma largura e

comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedação, sendo:

3.500 na cor amarela,

3.500 na cor azul e

3.000 na cor preta. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a

empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:35:40 horas, no lote (5) - Caixa arquivo poli ondas chapa,

confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas

planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais. Isenta de manchas, cortada

em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de

formato prismático retangular, com dimensões aproximadas: comprimento 350mm, largura

130mm e altura 245mm. Espessura mínima de 2,0mm, capacidade 11 litros, com furos

laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechada apenas uma largura e

comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedação, sendo:

3.500 na cor amarela,

3.500 na cor azul e

3.000 na cor preta. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 23.900,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 16:10:43 horas, no lote (6) - Canetas esferográfica, produto com

tampa removível anti-asfixiante, haste para adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de

tungstênio. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que

permita retração da ponta da caneta durante a escrita. O corpo da caneta deverá ser

resistente e Durável Apresentar superfície lisa, sem formas pontiagudas, esfera de aço

1,0mm tubo transparente e cilíndrico sextavado ou de outro formato anatômico, sendo:
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5.000 unidades na cor azul,

5.000 unidades na cor preta e

1.000 unidades na cor vermelha. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 14:29:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:29:58 horas, no lote (6) - Canetas esferográfica, produto com

tampa removível anti-asfixiante, haste para adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de

tungstênio. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que

permita retração da ponta da caneta durante a escrita. O corpo da caneta deverá ser

resistente e Durável Apresentar superfície lisa, sem formas pontiagudas, esfera de aço

1,0mm tubo transparente e cilíndrico sextavado ou de outro formato anatômico, sendo:

5.000 unidades na cor azul,

5.000 unidades na cor preta e

1.000 unidades na cor vermelha. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa

foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:36:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:36:09 horas, no lote (6) - Canetas esferográfica, produto com

tampa removível anti-asfixiante, haste para adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de

tungstênio. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que

permita retração da ponta da caneta durante a escrita. O corpo da caneta deverá ser

resistente e Durável Apresentar superfície lisa, sem formas pontiagudas, esfera de aço

1,0mm tubo transparente e cilíndrico sextavado ou de outro formato anatômico, sendo:

5.000 unidades na cor azul,

5.000 unidades na cor preta e

1.000 unidades na cor vermelha. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:36:09 horas, no lote (6) - Canetas esferográfica, produto com

tampa removível anti-asfixiante, haste para adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de

tungstênio. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que

permita retração da ponta da caneta durante a escrita. O corpo da caneta deverá ser

resistente e Durável Apresentar superfície lisa, sem formas pontiagudas, esfera de aço

1,0mm tubo transparente e cilíndrico sextavado ou de outro formato anatômico, sendo:

5.000 unidades na cor azul,

5.000 unidades na cor preta e

1.000 unidades na cor vermelha. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 3.850,00.
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    No dia 18/04/2018, às 15:53:17 horas, no lote (7) - Caneta marca texto, material plástico,

ponta macia, chanfrada, dura e resistente para destacar com traço grosso (4mm) ou

sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável, cor fluorescente amarela, verde e laranja,

boa resistência à luz, composta de resina termoplástica, tinta à base de glicol e água. O

produto deverá medir 13,8cm x 1,0 cm de diâmetro, ter corpo em formato anatômico,

cilíndrico, cônico ou retangular, rígido, inquebrável e apresentar tampa removível, sendo:

1.000 unidades na cor fluorescente amarela, 1.000 unidades na cor verde e

1.000 unidades na cor laranja. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/05/2018, às 17:17:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2018, às 17:17:41 horas, no lote (7) - Caneta marca texto, material plástico,

ponta macia, chanfrada, dura e resistente para destacar com traço grosso (4mm) ou

sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável, cor fluorescente amarela, verde e laranja,

boa resistência à luz, composta de resina termoplástica, tinta à base de glicol e água. O

produto deverá medir 13,8cm x 1,0 cm de diâmetro, ter corpo em formato anatômico,

cilíndrico, cônico ou retangular, rígido, inquebrável e apresentar tampa removível, sendo:

1.000 unidades na cor fluorescente amarela, 1.000 unidades na cor verde e

1.000 unidades na cor laranja. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o

fornecedor: SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME. No dia 09/05/2018, às 14:30:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:30:14 horas, no lote (7) - Caneta marca texto, material plástico,

ponta macia, chanfrada, dura e resistente para destacar com traço grosso (4mm) ou

sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável, cor fluorescente amarela, verde e laranja,

boa resistência à luz, composta de resina termoplástica, tinta à base de glicol e água. O

produto deverá medir 13,8cm x 1,0 cm de diâmetro, ter corpo em formato anatômico,

cilíndrico, cônico ou retangular, rígido, inquebrável e apresentar tampa removível, sendo:

1.000 unidades na cor fluorescente amarela, 1.000 unidades na cor verde e

1.000 unidades na cor laranja. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:36:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:36:51 horas, no lote (7) - Caneta marca texto, material plástico,

ponta macia, chanfrada, dura e resistente para destacar com traço grosso (4mm) ou

sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável, cor fluorescente amarela, verde e laranja,

boa resistência à luz, composta de resina termoplástica, tinta à base de glicol e água. O

produto deverá medir 13,8cm x 1,0 cm de diâmetro, ter corpo em formato anatômico,

cilíndrico, cônico ou retangular, rígido, inquebrável e apresentar tampa removível, sendo:

1.000 unidades na cor fluorescente amarela, 1.000 unidades na cor verde e
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1.000 unidades na cor laranja. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:36:51 horas, no lote (7) - Caneta marca texto, material plástico,

ponta macia, chanfrada, dura e resistente para destacar com traço grosso (4mm) ou

sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável, cor fluorescente amarela, verde e laranja,

boa resistência à luz, composta de resina termoplástica, tinta à base de glicol e água. O

produto deverá medir 13,8cm x 1,0 cm de diâmetro, ter corpo em formato anatômico,

cilíndrico, cônico ou retangular, rígido, inquebrável e apresentar tampa removível, sendo:

1.000 unidades na cor fluorescente amarela, 1.000 unidades na cor verde e

1.000 unidades na cor laranja. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 4.800,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 16:21:12 horas, no lote (8) - Capa para encadernação em PVC ou

PP, medindo aproximadamente 297mmx210mm, espessura mínima 0,30mm, sendo 500

unidades na cor branca transparente e 500 unidades na cor preta. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:30:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:30:26 horas, no lote (8) - Capa para encadernação em PVC ou

PP, medindo aproximadamente 297mmx210mm, espessura mínima 0,30mm, sendo 500

unidades na cor branca transparente e 500 unidades na cor preta. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da

proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:37:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:37:24 horas, no lote (8) - Capa para encadernação em PVC ou

PP, medindo aproximadamente 297mmx210mm, espessura mínima 0,30mm, sendo 500

unidades na cor branca transparente e 500 unidades na cor preta. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:37:24 horas, no lote (8) - Capa para encadernação em PVC ou

PP, medindo aproximadamente 297mmx210mm, espessura mínima 0,30mm, sendo 500

unidades na cor branca transparente e 500 unidades na cor preta. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI -

EPP com o valor R$ 170,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 15:54:03 horas, no lote (9) - Cartão de Ponto mensal, cartão em
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palha, medidas 86x180mm, (cada pacote com 100 unidades) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:30:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:30:39 horas, no lote (9) - Cartão de Ponto mensal, cartão em

palha, medidas 86x180mm, (cada pacote com 100 unidades) -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da

proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:37:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:37:51 horas, no lote (9) - Cartão de Ponto mensal, cartão em

palha, medidas 86x180mm, (cada pacote com 100 unidades) -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:37:51 horas, no lote (9) - Cartão de Ponto mensal, cartão em

palha, medidas 86x180mm, (cada pacote com 100 unidades) -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com

o valor R$ 525,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 16:09:49 horas, no lote (10) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 3/0, acondicionado em caixa com 50 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:30:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:30:53 horas, no lote (10) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 3/0, acondicionado em caixa com 50 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:38:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:38:12 horas, no lote (10) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 3/0, acondicionado em caixa com 50 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:38:12 horas, no lote (10) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 3/0, acondicionado em caixa com 50 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 1.000,00.
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    No dia 18/04/2018, às 16:35:59 horas, no lote (11) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:31:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:31:41 horas, no lote (11) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:39:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:39:39 horas, no lote (11) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:39:39 horas, no lote (11) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 950,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 16:39:37 horas, no lote (12) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 1/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:32:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:32:00 horas, no lote (12) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 1/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:40:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:40:34 horas, no lote (12) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 1/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:40:34 horas, no lote (12) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 1/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 1.300,00.
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    No dia 19/04/2018, às 08:44:51 horas, no lote (13) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 2/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:33:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:33:21 horas, no lote (13) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 2/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:41:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:41:10 horas, no lote (13) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 2/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:41:10 horas, no lote (13) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 2/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 950,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 16:30:10 horas, no lote (14) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 4/0, acondicionado em caixa com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:33:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:33:58 horas, no lote (14) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 4/0, acondicionado em caixa com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:41:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:41:34 horas, no lote (14) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 4/0, acondicionado em caixa com 100 unidades -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:41:34 horas, no lote (14) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 4/0, acondicionado em caixa com 100 unidades -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 1.800,00.
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    No dia 19/04/2018, às 08:54:40 horas, no lote (15) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 6/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:34:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:34:12 horas, no lote (15) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 6/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:43:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:43:54 horas, no lote (15) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 6/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:43:54 horas, no lote (15) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 6/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 2.800,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 08:55:31 horas, no lote (16) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 8/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/05/2018, às 17:18:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2018, às 17:18:04 horas, no lote (16) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 8/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME. No

dia 09/05/2018, às 14:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:34:31 horas, no lote (16) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 8/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:46:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:46:54 horas, no lote (16) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 8/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.
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    No dia 14/05/2018, às 14:46:54 horas, no lote (16) - Clips de aço galvanizado, tamanho

n.º 8/0, acondicionado em caixa com 100 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 3.390,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 08:56:25 horas, no lote (17) - Cola branca liquida uso escolar, de

90g, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxico. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:34:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:34:56 horas, no lote (17) - Cola branca liquida uso escolar, de

90g, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxico. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:47:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:47:45 horas, no lote (17) - Cola branca liquida uso escolar, de

90g, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxico. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:47:45 horas, no lote (17) - Cola branca liquida uso escolar, de

90g, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxico. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com

o valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 18/04/2018, às 16:28:16 horas, no lote (18) - Colchete latonado, n.º 15, em latão

cromado, para papel, caixas com 72 unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres

ou folhas laminadas planas de aço carbono, não oxidados, com integridade suficiente para

dobrar várias vezes antes de romper-se. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 09/05/2018, às 14:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:35:16 horas, no lote (18) - Colchete latonado, n.º 15, em latão

cromado, para papel, caixas com 72 unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres

ou folhas laminadas planas de aço carbono, não oxidados, com integridade suficiente para

dobrar várias vezes antes de romper-se. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:48:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 14/05/2018, às 14:48:45 horas, no lote (18) - Colchete latonado, n.º 15, em latão

cromado, para papel, caixas com 72 unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres

ou folhas laminadas planas de aço carbono, não oxidados, com integridade suficiente para

dobrar várias vezes antes de romper-se. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:48:45 horas, no lote (18) - Colchete latonado, n.º 15, em latão

cromado, para papel, caixas com 72 unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres

ou folhas laminadas planas de aço carbono, não oxidados, com integridade suficiente para

dobrar várias vezes antes de romper-se. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$

9.000,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 08:42:18 horas, no lote (19) - Colchete latonado, n.º 8, em latão

cromado, para papel, caixas com 72 unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres

ou folhas laminadas planas de aço carbono, não oxidados, com integridade suficiente para

dobrar várias vezes antes de romper-se. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 09/05/2018, às 14:35:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:35:42 horas, no lote (19) - Colchete latonado, n.º 8, em latão

cromado, para papel, caixas com 72 unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres

ou folhas laminadas planas de aço carbono, não oxidados, com integridade suficiente para

dobrar várias vezes antes de romper-se. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:49:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:49:11 horas, no lote (19) - Colchete latonado, n.º 8, em latão

cromado, para papel, caixas com 72 unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres

ou folhas laminadas planas de aço carbono, não oxidados, com integridade suficiente para

dobrar várias vezes antes de romper-se. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:49:11 horas, no lote (19) - Colchete latonado, n.º 8, em latão

cromado, para papel, caixas com 72 unidades, confeccionado a partir de folhas de flandres

ou folhas laminadas planas de aço carbono, não oxidados, com integridade suficiente para

dobrar várias vezes antes de romper-se. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$
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2.900,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 09:49:05 horas, no lote (20) - Corretivo líquido à base d'água, de

secagem rápida, 18 ml, acondicionado em frasco plástico resistente, carga não recarregável,

de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às

14:49:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:49:52 horas, no lote (20) - Corretivo líquido à base d'água, de

secagem rápida, 18 ml, acondicionado em frasco plástico resistente, carga não recarregável,

de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 14:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 14:49:56 horas, no lote (20) - Corretivo líquido à base d'água, de

secagem rápida, 18 ml, acondicionado em frasco plástico resistente, carga não recarregável,

de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a

empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:49:56 horas, no lote (20) - Corretivo líquido à base d'água, de

secagem rápida, 18 ml, acondicionado em frasco plástico resistente, carga não recarregável,

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

á empresa L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP com o valor R$ 558,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 09:41:20 horas, no lote (21) - Envelope ofício carta, 11x23cm,

confeccionado em papel sulfite 90g, impressão offset, com abertura pelo lado maior, na cor

branca. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:52:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:52:46 horas, no lote (21) - Envelope ofício carta, 11x23cm,

confeccionado em papel sulfite 90g, impressão offset, com abertura pelo lado maior, na cor

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

o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia

14/05/2018, às 15:36:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 15:36:52 horas, no lote (21) - Envelope ofício carta, 11x23cm,

confeccionado em papel sulfite 90g, impressão offset, com abertura pelo lado maior, na cor

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

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

vencedora.
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    No dia 14/05/2018, às 15:36:52 horas, no lote (21) - Envelope ofício carta, 11x23cm,

confeccionado em papel sulfite 90g, impressão offset, com abertura pelo lado maior, na cor

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

empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 140,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 09:57:35 horas, no lote (22) - Envelope pardo, papel Kraft, 240mm

x 340mm, 80gr. para correspondência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 09/05/2018, às 14:53:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:53:06 horas, no lote (22) - Envelope pardo, papel Kraft, 240mm

x 340mm, 80gr. para correspondência. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 15:37:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 15:37:28 horas, no lote (22) - Envelope pardo, papel Kraft, 240mm

x 340mm, 80gr. para correspondência. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:37:28 horas, no lote (22) - Envelope pardo, papel Kraft, 240mm

x 340mm, 80gr. para correspondência. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$

8.000,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 09:49:21 horas, no lote (23) - Envelope saco ouro, papel Kraft,

260mm x 360mm 80g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018,

às 14:53:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:53:23 horas, no lote (23) - Envelope saco ouro, papel Kraft,

260mm x 360mm 80g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 15:38:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 15:38:01 horas, no lote (23) - Envelope saco ouro, papel Kraft,

260mm x 360mm 80g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa vencedora.
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    No dia 14/05/2018, às 15:38:01 horas, no lote (23) - Envelope saco ouro, papel Kraft,

260mm x 360mm 80g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.750,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 09:27:45 horas, no lote (24) - Envelope saco ouro, papel Kraft, 310

x 410 cm, 80g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às

14:53:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:53:47 horas, no lote (24) - Envelope saco ouro, papel Kraft, 310

x 410 cm, 80g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 15:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 15:42:22 horas, no lote (24) - Envelope saco ouro, papel Kraft, 310

x 410 cm, 80g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:42:22 horas, no lote (24) - Envelope saco ouro, papel Kraft, 310

x 410 cm, 80g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP com o valor R$ 9.800,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:06:27 horas, no lote (25) - Espiral plástico para encadernação,

07mm, cor preto, capacidade para 25 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:54:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:54:09 horas, no lote (25) - Espiral plástico para encadernação,

07mm, cor preto, capacidade para 25 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:10:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:10:21 horas, no lote (25) - Espiral plástico para encadernação,

07mm, cor preto, capacidade para 25 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:10:21 horas, no lote (25) - Espiral plástico para encadernação,

07mm, cor preto, capacidade para 25 folhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$
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10,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 09:57:48 horas, no lote (26) - Espiral plástico para encadernação,

12mm, cor preto, capacidade para 70 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:54:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:54:27 horas, no lote (26) - Espiral plástico para encadernação,

12mm, cor preto, capacidade para 70 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:10:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:10:54 horas, no lote (26) - Espiral plástico para encadernação,

12mm, cor preto, capacidade para 70 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:10:54 horas, no lote (26) - Espiral plástico para encadernação,

12mm, cor preto, capacidade para 70 folhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$

18,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:06:12 horas, no lote (27) - Espiral plástico para encadernação,

09mm, cor preto, capacidade para 50 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:54:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:54:42 horas, no lote (27) - Espiral plástico para encadernação,

09mm, cor preto, capacidade para 50 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:15:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:15:41 horas, no lote (27) - Espiral plástico para encadernação,

09mm, cor preto, capacidade para 50 folhas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Ofertem melhores propostas, pois em

instantes será acionado o tempo randômico.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:15:41 horas, no lote (27) - Espiral plástico para encadernação,

09mm, cor preto, capacidade para 50 folhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$
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12,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 09:50:20 horas, no lote (28) - Estilete corpo plástico grande com

lâmina aço largo 18mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 14:54:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:54:59 horas, no lote (28) - Estilete corpo plástico grande com

lâmina aço largo 18mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:16:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:16:09 horas, no lote (28) - Estilete corpo plástico grande com

lâmina aço largo 18mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Ofertem melhores propostas, pois em instantes será acionado o

tempo randômico.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:16:09 horas, no lote (28) - Estilete corpo plástico grande com

lâmina aço largo 18mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 240,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:08:51 horas, no lote (29) - Estilete corpo plástico pequeno com

lâmina aço estreito 9mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 14:55:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:55:12 horas, no lote (29) - Estilete corpo plástico pequeno com

lâmina aço estreito 9mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:17:10 horas, no lote (29) - Estilete corpo plástico pequeno com

lâmina aço estreito 9mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:17:10 horas, no lote (29) - Estilete corpo plástico pequeno com

lâmina aço estreito 9mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 800,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:26:47 horas, no lote (30) - Extrator de Grampo, tipo espátula,

em chapa de aço fina SAE 1020, zincado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.
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No dia 09/05/2018, às 14:56:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:56:05 horas, no lote (30) - Extrator de Grampo, tipo espátula,

em chapa de aço fina SAE 1020, zincado. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:17:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:17:34 horas, no lote (30) - Extrator de Grampo, tipo espátula,

em chapa de aço fina SAE 1020, zincado. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:17:34 horas, no lote (30) - Extrator de Grampo, tipo espátula,

em chapa de aço fina SAE 1020, zincado. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$

380,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:36:30 horas, no lote (31) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo

com aproximadamente 45mmx45m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:57:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:57:20 horas, no lote (31) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo

com aproximadamente 45mmx45m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:00:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:00:28 horas, no lote (31) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo

com aproximadamente 45mmx45m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:00:28 horas, no lote (31) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo

com aproximadamente 45mmx45m, de boa qualidade. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 925,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:09:10 horas, no lote (32) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo

com aproximadamente 45mmx50m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:57:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:57:38 horas, no lote (32) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo

com aproximadamente 45mmx50m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:27:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:27:08 horas, no lote (32) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo

com aproximadamente 45mmx50m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção do recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:27:08 horas, no lote (32) - Fita adesiva, PVC transparente, rolo

com aproximadamente 45mmx50m, de boa qualidade. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS

LTDA - EPP com o valor R$ 1.968,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:16:58 horas, no lote (33) - Fita adesiva, tipo crepe, papel

crepado, 40g, adesivo à base de borracha sintética e resina rolo com aproximadamente

19mmx50m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 14:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:58:13 horas, no lote (33) - Fita adesiva, tipo crepe, papel

crepado, 40g, adesivo à base de borracha sintética e resina rolo com aproximadamente

19mmx50m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:26:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:26:22 horas, no lote (33) - Fita adesiva, tipo crepe, papel

crepado, 40g, adesivo à base de borracha sintética e resina rolo com aproximadamente

19mmx50m, de boa qualidade. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção do recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:26:22 horas, no lote (33) - Fita adesiva, tipo crepe, papel

crepado, 40g, adesivo à base de borracha sintética e resina rolo com aproximadamente

19mmx50m, de boa qualidade. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 4.400,00.
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    No dia 19/04/2018, às 10:36:49 horas, no lote (34) - Formulário contínuo, 1 via, papel

56g/m², branco microsserilha, formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa com 2.500 folhas.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:58:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:58:27 horas, no lote (34) - Formulário contínuo, 1 via, papel

56g/m², branco microsserilha, formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa com 2.500 folhas.

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

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia

14/05/2018, às 16:25:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:25:55 horas, no lote (34) - Formulário contínuo, 1 via, papel

56g/m², branco microsserilha, formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa com 2.500 folhas.

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

Diante da ausência de intenção do recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:25:55 horas, no lote (34) - Formulário contínuo, 1 via, papel

56g/m², branco microsserilha, formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa com 2.500 folhas.

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

PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 8.770,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:45:27 horas, no lote (35) - Formulário contínuo, 2 vias,

carbonado, papel 50/m² branco, microsserilha, formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa

com 1.500 jogos de folhas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 14:58:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:58:40 horas, no lote (35) - Formulário contínuo, 2 vias,

carbonado, papel 50/m² branco, microsserilha, formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa

com 1.500 jogos de folhas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:25:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:25:30 horas, no lote (35) - Formulário contínuo, 2 vias,

carbonado, papel 50/m² branco, microsserilha, formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa

com 1.500 jogos de folhas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção do recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:25:30 horas, no lote (35) - Formulário contínuo, 2 vias,

carbonado, papel 50/m² branco, microsserilha, formato 240mmx280mm, 80 colunas, caixa
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com 1.500 jogos de folhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 19.350,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:26:24 horas, no lote (36) - Grafite 0,5mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:58:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:58:52 horas, no lote (36) - Grafite 0,5mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia

14/05/2018, às 16:25:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:25:02 horas, no lote (36) - Grafite 0,5mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Diante da ausência de intenção do recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:25:02 horas, no lote (36) - Grafite 0,5mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.300,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:46:23 horas, no lote (37) - Grafite 0,7mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:59:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:59:06 horas, no lote (37) - Grafite 0,7mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia

14/05/2018, às 16:24:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:24:34 horas, no lote (37) - Grafite 0,7mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Diante da ausência de intenção do recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:24:34 horas, no lote (37) - Grafite 0,7mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.550,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:43:24 horas, no lote (38) - Grafite 0,9mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:59:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/05/2018, às 14:59:18 horas, no lote (38) - Grafite 0,9mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia

28/05/2018, às 08:01:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:01:20 horas, no lote (38) - Grafite 0,9mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:01:20 horas, no lote (38) - Grafite 0,9mm, tubo com 12 minas,

(2b). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.950,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:57:20 horas, no lote (39) - Grampeador, tamanho grande, aço,

de mesa, semi-industrial, base 285mm x 63mm para 200 folhas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:59:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:59:31 horas, no lote (39) - Grampeador, tamanho grande, aço,

de mesa, semi-industrial, base 285mm x 63mm para 200 folhas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da

proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 14/05/2018, às 16:23:22

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2018, às 16:23:22 horas, no lote (39) - Grampeador, tamanho grande, aço,

de mesa, semi-industrial, base 285mm x 63mm para 200 folhas. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção do recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:23:22 horas, no lote (39) - Grampeador, tamanho grande, aço,

de mesa, semi-industrial, base 285mm x 63mm para 200 folhas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI -

EPP com o valor R$ 7.400,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:07:17 horas, no lote (40) - Grampeador, tamanho médio, aço,

base 20cm, modelo 26/6, com dados de Identificação. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 14:59:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 14:59:43 horas, no lote (40) - Grampeador, tamanho médio, aço,
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base 20cm, modelo 26/6, com dados de Identificação. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:01:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:01:56 horas, no lote (40) - Grampeador, tamanho médio, aço,

base 20cm, modelo 26/6, com dados de Identificação. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:01:56 horas, no lote (40) - Grampeador, tamanho médio, aço,

base 20cm, modelo 26/6, com dados de Identificação. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 8.475,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:02:04 horas, no lote (41) - Grampo modelo 23/20, aço, para

grampeador grande, semi-industrial, 20mm, caixa com 5.000 unidades. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:00:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:00:25 horas, no lote (41) - Grampo modelo 23/20, aço, para

grampeador grande, semi-industrial, 20mm, caixa com 5.000 unidades. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da

proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:04:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:04:52 horas, no lote (41) - Grampo modelo 23/20, aço, para

grampeador grande, semi-industrial, 20mm, caixa com 5.000 unidades. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:04:52 horas, no lote (41) - Grampo modelo 23/20, aço, para

grampeador grande, semi-industrial, 20mm, caixa com 5.000 unidades. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa H. F. ZAMORA -

BRINDES - EPP com o valor R$ 800,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:02:18 horas, no lote (42) - Grampo modelo 26/6, aço, para

grampeador médio, base 20cm, caixa com 5.000 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:01:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/05/2018, às 15:01:50 horas, no lote (42) - Grampo modelo 26/6, aço, para

grampeador médio, base 20cm, caixa com 5.000 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:06:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:06:02 horas, no lote (42) - Grampo modelo 26/6, aço, para

grampeador médio, base 20cm, caixa com 5.000 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:06:02 horas, no lote (42) - Grampo modelo 26/6, aço, para

grampeador médio, base 20cm, caixa com 5.000 unidades. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com

o valor R$ 1.160,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:11:35 horas, no lote (43) - Lápis preto escolar n.º 2, macio e

com ponta, de boa qualidade. Caixa cl 144 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:02:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:02:05 horas, no lote (43) - Lápis preto escolar n.º 2, macio e

com ponta, de boa qualidade. Caixa cl 144 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:06:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:06:47 horas, no lote (43) - Lápis preto escolar n.º 2, macio e

com ponta, de boa qualidade. Caixa cl 144 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:06:47 horas, no lote (43) - Lápis preto escolar n.º 2, macio e

com ponta, de boa qualidade. Caixa cl 144 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 590,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:10:59 horas, no lote (44) - Lapiseira grafite Grip de metal, ponta

fixa de 4mm de comprimento.

�0,5mm, quantidade: 100 unidades

�0,7mm, quantidade: 100 unidades
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�0,9mm, quantidade: 150 unidades -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:02:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:02:16 horas, no lote (44) - Lapiseira grafite Grip de metal, ponta

fixa de 4mm de comprimento.

�0,5mm, quantidade: 100 unidades

�0,7mm, quantidade: 100 unidades

�0,9mm, quantidade: 150 unidades -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa

foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:07:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:07:14 horas, no lote (44) - Lapiseira grafite Grip de metal, ponta

fixa de 4mm de comprimento.

�0,5mm, quantidade: 100 unidades

�0,7mm, quantidade: 100 unidades

�0,9mm, quantidade: 150 unidades -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:07:14 horas, no lote (44) - Lapiseira grafite Grip de metal, ponta

fixa de 4mm de comprimento.

�0,5mm, quantidade: 100 unidades

�0,7mm, quantidade: 100 unidades

�0,9mm, quantidade: 150 unidades -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.400,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 10:55:52 horas, no lote (45) - Liga elástico látex n.º 18, amarelo,

para uso geral, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação. Pacote com

100 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às

15:02:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:02:30 horas, no lote (45) - Liga elástico látex n.º 18, amarelo,

para uso geral, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação. Pacote com

100 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:07:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:07:48 horas, no lote (45) - Liga elástico látex n.º 18, amarelo,

para uso geral, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação. Pacote com

100 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:07:48 horas, no lote (45) - Liga elástico látex n.º 18, amarelo,

para uso geral, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação. Pacote com

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

empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 990,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:33:44 horas, no lote (46) - Livro ata capa dura, 100 folhas

numeradas, dimensões 210x300mm, confeccionado em papel apergaminhado, com capa

dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas

tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última

folha suplementar em branco. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:02:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:02:43 horas, no lote (46) - Livro ata capa dura, 100 folhas

numeradas, dimensões 210x300mm, confeccionado em papel apergaminhado, com capa

dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas

tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última

folha suplementar em branco. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:15:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:15:02 horas, no lote (46) - Livro ata capa dura, 100 folhas

numeradas, dimensões 210x300mm, confeccionado em papel apergaminhado, com capa

dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas

tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última

folha suplementar em branco. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:15:02 horas, no lote (46) - Livro ata capa dura, 100 folhas

numeradas, dimensões 210x300mm, confeccionado em papel apergaminhado, com capa

dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas

tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última

folha suplementar em branco. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 6.600,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:33:57 horas, no lote (47) - Livro Protocolo de correspondência,

50 folhas, capa dura, folhas numeradas, tamanho 160x220mm. -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:09:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:09:59 horas, no lote (47) - Livro Protocolo de correspondência,

50 folhas, capa dura, folhas numeradas, tamanho 160x220mm. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da

proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:15:30

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:15:30 horas, no lote (47) - Livro Protocolo de correspondência,

50 folhas, capa dura, folhas numeradas, tamanho 160x220mm. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:15:30 horas, no lote (47) - Livro Protocolo de correspondência,

50 folhas, capa dura, folhas numeradas, tamanho 160x220mm. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI -

EPP com o valor R$ 1.660,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:39:21 horas, no lote (48) - Molha dedo, 12gr, tipo pasta,

composição: ácido graxo, glicídios, essência aromática. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:11:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:11:27 horas, no lote (48) - Molha dedo, 12gr, tipo pasta,

composição: ácido graxo, glicídios, essência aromática. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:11:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:11:19 horas, no lote (48) - Molha dedo, 12gr, tipo pasta,

composição: ácido graxo, glicídios, essência aromática. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:11:19 horas, no lote (48) - Molha dedo, 12gr, tipo pasta,

composição: ácido graxo, glicídios, essência aromática. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 387,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:34:55 horas, no lote (49) - Papel carbono, A4 21x29,7cm. Caixa
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com 100 folhas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às

15:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:11:48 horas, no lote (49) - Papel carbono, A4 21x29,7cm. Caixa

com 100 folhas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:13:46 horas, no lote (49) - Papel carbono, A4 21x29,7cm. Caixa

com 100 folhas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:13:46 horas, no lote (49) - Papel carbono, A4 21x29,7cm. Caixa

com 100 folhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.310,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:27:05 horas, no lote (50) - Papel vergê, gramatura 120g/m²,

tamanho A4, cor verde claro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:12:09 horas, no lote (50) - Papel vergê, gramatura 120g/m²,

tamanho A4, cor verde claro. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:14:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:14:33 horas, no lote (50) - Papel vergê, gramatura 120g/m²,

tamanho A4, cor verde claro. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:14:33 horas, no lote (50) - Papel vergê, gramatura 120g/m²,

tamanho A4, cor verde claro. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:11:15 horas, no lote (51) - Pasta AZ, usual, cartão com

espessura 1,7mm, forrado com papel monolúcido 75g, plastificado, mecanismo niquelado,

tipo exportação, olhal e compressor plástico na cor tigrado ou grafite, na dimensão

aproximada de 216mmx330mm.

�lombo estreito, 5cm. Quantidade 1.500 unidades.
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�lombo largo, 10cm. Quantidade 1.500 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:13:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:13:14 horas, no lote (51) - Pasta AZ, usual, cartão com

espessura 1,7mm, forrado com papel monolúcido 75g, plastificado, mecanismo niquelado,

tipo exportação, olhal e compressor plástico na cor tigrado ou grafite, na dimensão

aproximada de 216mmx330mm.

�lombo estreito, 5cm. Quantidade 1.500 unidades.

�lombo largo, 10cm. Quantidade 1.500 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:16:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:16:44 horas, no lote (51) - Pasta AZ, usual, cartão com

espessura 1,7mm, forrado com papel monolúcido 75g, plastificado, mecanismo niquelado,

tipo exportação, olhal e compressor plástico na cor tigrado ou grafite, na dimensão

aproximada de 216mmx330mm.

�lombo estreito, 5cm. Quantidade 1.500 unidades.

�lombo largo, 10cm. Quantidade 1.500 unidades. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:16:44 horas, no lote (51) - Pasta AZ, usual, cartão com

espessura 1,7mm, forrado com papel monolúcido 75g, plastificado, mecanismo niquelado,

tipo exportação, olhal e compressor plástico na cor tigrado ou grafite, na dimensão

aproximada de 216mmx330mm.

�lombo estreito, 5cm. Quantidade 1.500 unidades.

�lombo largo, 10cm. Quantidade 1.500 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 34.500,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:47:07 horas, no lote (52) - Pasta papelão plastificada, medidas

aproximadas de 34x22cm, com ferragem, nas cores verde, amarela, azul e vermelha, sendo

500 unidades de cada cor. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:13:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:13:28 horas, no lote (52) - Pasta papelão plastificada, medidas

aproximadas de 34x22cm, com ferragem, nas cores verde, amarela, azul e vermelha, sendo

500 unidades de cada cor. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi
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HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:17:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:17:25 horas, no lote (52) - Pasta papelão plastificada, medidas

aproximadas de 34x22cm, com ferragem, nas cores verde, amarela, azul e vermelha, sendo

500 unidades de cada cor. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:17:25 horas, no lote (52) - Pasta papelão plastificada, medidas

aproximadas de 34x22cm, com ferragem, nas cores verde, amarela, azul e vermelha, sendo

500 unidades de cada cor. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:39:06 horas, no lote (53) - Pasta plástica com grampo plástico

nas cores: azul, verde, branca e vermelha. Medida aprox. 245mmx340mm, tamanho A-4,

375 unidades de cada cor. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:13:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:13:41 horas, no lote (53) - Pasta plástica com grampo plástico

nas cores: azul, verde, branca e vermelha. Medida aprox. 245mmx340mm, tamanho A-4,

375 unidades de cada cor. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:17:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:17:55 horas, no lote (53) - Pasta plástica com grampo plástico

nas cores: azul, verde, branca e vermelha. Medida aprox. 245mmx340mm, tamanho A-4,

375 unidades de cada cor. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:17:55 horas, no lote (53) - Pasta plástica com grampo plástico

nas cores: azul, verde, branca e vermelha. Medida aprox. 245mmx340mm, tamanho A-4,

375 unidades de cada cor. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.800,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:26:53 horas, no lote (54) - Pasta plástica, transparente, tipo L,

tamanho A4, com elástico 233mmx348mm. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:13:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:13:54 horas, no lote (54) - Pasta plástica, transparente, tipo L,
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tamanho A4, com elástico 233mmx348mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:18:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:18:17 horas, no lote (54) - Pasta plástica, transparente, tipo L,

tamanho A4, com elástico 233mmx348mm. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:18:17 horas, no lote (54) - Pasta plástica, transparente, tipo L,

tamanho A4, com elástico 233mmx348mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$

420,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:24:56 horas, no lote (55) - Pasta polionda com abas e elástico,

315x226x55mm, nas cores: azul, verde, branca e vermelha. 250 unidades de cada cor. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:14:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:14:14 horas, no lote (55) - Pasta polionda com abas e elástico,

315x226x55mm, nas cores: azul, verde, branca e vermelha. 250 unidades de cada cor. -  a

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

Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018,

às 08:19:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:19:06 horas, no lote (55) - Pasta polionda com abas e elástico,

315x226x55mm, nas cores: azul, verde, branca e vermelha. 250 unidades de cada cor. -  a

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

da ausência  de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:19:06 horas, no lote (55) - Pasta polionda com abas e elástico,

315x226x55mm, nas cores: azul, verde, branca e vermelha. 250 unidades de cada cor. -

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

COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP com o valor R$ 2.850,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:50:16 horas, no lote (56) - Pasta polionda com abas e elástico,

335x245x20mm, nas cores: azul, verde, branca e vermelha. 500 unidades de cada cor. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:14:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/05/2018, às 15:14:31 horas, no lote (56) - Pasta polionda com abas e elástico,

335x245x20mm, nas cores: azul, verde, branca e vermelha. 500 unidades de cada cor. -  a

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

Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018,

às 08:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:19:37 horas, no lote (56) - Pasta polionda com abas e elástico,

335x245x20mm, nas cores: azul, verde, branca e vermelha. 500 unidades de cada cor. -  a

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

da ausência  de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:19:37 horas, no lote (56) - Pasta polionda com abas e elástico,

335x245x20mm, nas cores: azul, verde, branca e vermelha. 500 unidades de cada cor. -

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

PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 3.460,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 12:01:56 horas, no lote (57) - Pasta suspensa com visor,

marmorizada, com haste metálica e ponteiro com grampo plástico, dimensões 24cm altura

por 36cm de largura. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018,

às 15:14:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:14:44 horas, no lote (57) - Pasta suspensa com visor,

marmorizada, com haste metálica e ponteiro com grampo plástico, dimensões 24cm altura

por 36cm de largura. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:20:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:20:24 horas, no lote (57) - Pasta suspensa com visor,

marmorizada, com haste metálica e ponteiro com grampo plástico, dimensões 24cm altura

por 36cm de largura. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:20:24 horas, no lote (57) - Pasta suspensa com visor,

marmorizada, com haste metálica e ponteiro com grampo plástico, dimensões 24cm altura

por 36cm de largura. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.040,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:43:41 horas, no lote (58) - Perfurador 2 furos, Ferro Fundido,

28/05/2018 Página 60 de 67



capacidade para 60 folhas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:15:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:15:03 horas, no lote (58) - Perfurador 2 furos, Ferro Fundido,

capacidade para 60 folhas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:29:35 horas, no lote (58) - Perfurador 2 furos, Ferro Fundido,

capacidade para 60 folhas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:29:35 horas, no lote (58) - Perfurador 2 furos, Ferro Fundido,

capacidade para 60 folhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 14.700,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:42:26 horas, no lote (59) - Perfuradora para encadernação,

capacidade para 15 folhas espiral, perfuração redonda, extensão da perfuração 330mm,

tamanho da mesa 350mmx320mm, capacidade de perfuração 15 folhas, peso da maquina

aproximadamente 10kg. 54 furos para papel ofício, 50 furos para papel A4, 35 furos para

papel carta. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às

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

 

    No dia 09/05/2018, às 15:15:15 horas, no lote (59) - Perfuradora para encadernação,

capacidade para 15 folhas espiral, perfuração redonda, extensão da perfuração 330mm,

tamanho da mesa 350mmx320mm, capacidade de perfuração 15 folhas, peso da maquina

aproximadamente 10kg. 54 furos para papel ofício, 50 furos para papel A4, 35 furos para

papel carta. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:30:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:30:48 horas, no lote (59) - Perfuradora para encadernação,

capacidade para 15 folhas espiral, perfuração redonda, extensão da perfuração 330mm,

tamanho da mesa 350mmx320mm, capacidade de perfuração 15 folhas, peso da maquina

aproximadamente 10kg. 54 furos para papel ofício, 50 furos para papel A4, 35 furos para

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

seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

vencedora.
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    No dia 28/05/2018, às 08:30:48 horas, no lote (59) - Perfuradora para encadernação,

capacidade para 15 folhas espiral, perfuração redonda, extensão da perfuração 330mm,

tamanho da mesa 350mmx320mm, capacidade de perfuração 15 folhas, peso da maquina

aproximadamente 10kg. 54 furos para papel ofício, 50 furos para papel A4, 35 furos para

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

empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 7.348,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 12:02:18 horas, no lote (60) - Pincel atômico, ponta cônica, traço

fino ou grosso, tinta lavável, secagem rápida, carga de longa duração, recarregável de boa

qualidade.

�Na cor azul, 500 unidades.

�Na cor preta, 500 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:15:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:15:25 horas, no lote (60) - Pincel atômico, ponta cônica, traço

fino ou grosso, tinta lavável, secagem rápida, carga de longa duração, recarregável de boa

qualidade.

�Na cor azul, 500 unidades.

�Na cor preta, 500 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:31:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:31:29 horas, no lote (60) - Pincel atômico, ponta cônica, traço

fino ou grosso, tinta lavável, secagem rápida, carga de longa duração, recarregável de boa

qualidade.

�Na cor azul, 500 unidades.

�Na cor preta, 500 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:31:29 horas, no lote (60) - Pincel atômico, ponta cônica, traço

fino ou grosso, tinta lavável, secagem rápida, carga de longa duração, recarregável de boa

qualidade.

�Na cor azul, 500 unidades.

�Na cor preta, 500 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 11:55:12 horas, no lote (61) - Pincel para quadro branco, (marcador

de quadro branco), ponta ogiva redonda recarregável,

�Na cor preta, 06 unidades,
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�Na cor azul, 06 unidades,

�Na cor vermelha, 06 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:16:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:16:45 horas, no lote (61) - Pincel para quadro branco, (marcador

de quadro branco), ponta ogiva redonda recarregável,

�Na cor preta, 06 unidades,

�Na cor azul, 06 unidades,

�Na cor vermelha, 06 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:33:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:33:14 horas, no lote (61) - Pincel para quadro branco, (marcador

de quadro branco), ponta ogiva redonda recarregável,

�Na cor preta, 06 unidades,

�Na cor azul, 06 unidades,

�Na cor vermelha, 06 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:33:14 horas, no lote (61) - Pincel para quadro branco, (marcador

de quadro branco), ponta ogiva redonda recarregável,

�Na cor preta, 06 unidades,

�Na cor azul, 06 unidades,

�Na cor vermelha, 06 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 63,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 12:12:50 horas, no lote (62) - Prancheta garra plástica, material em

MDF, tamanho oficio 320x220mm, cor marrom. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:16:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:16:56 horas, no lote (62) - Prancheta garra plástica, material em

MDF, tamanho oficio 320x220mm, cor marrom. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:33:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:33:44 horas, no lote (62) - Prancheta garra plástica, material em

MDF, tamanho oficio 320x220mm, cor marrom. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso

28/05/2018 Página 63 de 67



o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:33:44 horas, no lote (62) - Prancheta garra plástica, material em

MDF, tamanho oficio 320x220mm, cor marrom. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o

valor R$ 930,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 12:19:52 horas, no lote (63) - Régua de 30cm em plástico

transparente, milimetrada, com escala de precisão, de polietileno, transparente, com

impressão da graduação, legível, sem falhas em milímetros e centímetros, sem

deformidades ou rebarbas, a fim de proporcionar um traçado retilíneo perfeito. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:17:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:17:08 horas, no lote (63) - Régua de 30cm em plástico

transparente, milimetrada, com escala de precisão, de polietileno, transparente, com

impressão da graduação, legível, sem falhas em milímetros e centímetros, sem

deformidades ou rebarbas, a fim de proporcionar um traçado retilíneo perfeito. -  a situação

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

analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 28/05/2018, às

08:34:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:34:27 horas, no lote (63) - Régua de 30cm em plástico

transparente, milimetrada, com escala de precisão, de polietileno, transparente, com

impressão da graduação, legível, sem falhas em milímetros e centímetros, sem

deformidades ou rebarbas, a fim de proporcionar um traçado retilíneo perfeito. -  a situação

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

ausência  de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:34:27 horas, no lote (63) - Régua de 30cm em plástico

transparente, milimetrada, com escala de precisão, de polietileno, transparente, com

impressão da graduação, legível, sem falhas em milímetros e centímetros, sem

deformidades ou rebarbas, a fim de proporcionar um traçado retilíneo perfeito. -  pelo critério

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 275,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 12:03:12 horas, no lote (64) - Tesoura de aço inox, tamanho 21 cm.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/05/2018, às 15:17:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/05/2018, às 15:17:20 horas, no lote (64) - Tesoura de aço inox, tamanho 21 cm.

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

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia

28/05/2018, às 08:34:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:34:53 horas, no lote (64) - Tesoura de aço inox, tamanho 21 cm.

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

Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:34:53 horas, no lote (64) - Tesoura de aço inox, tamanho 21 cm.

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

PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 1.840,00.

 

    No dia 19/04/2018, às 12:12:44 horas, no lote (65) - Tinta carimbo, produto de

composição homogênea, à base de água, presentando secagem rápida após carimbagem,

sem borrar. Deverá ser facilmente removível da pele com o uso de água e sabão, frasco

deverá conter aproximadamente 40 ml.

Na cor azul, 100 frascos.

Na cor preta, 100 frascos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/05/2018, às 15:17:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 15:17:52 horas, no lote (65) - Tinta carimbo, produto de

composição homogênea, à base de água, presentando secagem rápida após carimbagem,

sem borrar. Deverá ser facilmente removível da pele com o uso de água e sabão, frasco

deverá conter aproximadamente 40 ml.

Na cor azul, 100 frascos.

Na cor preta, 100 frascos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

HABILITADA. No dia 28/05/2018, às 08:35:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2018, às 08:35:26 horas, no lote (65) - Tinta carimbo, produto de

composição homogênea, à base de água, presentando secagem rápida após carimbagem,

sem borrar. Deverá ser facilmente removível da pele com o uso de água e sabão, frasco

deverá conter aproximadamente 40 ml.

Na cor azul, 100 frascos.

Na cor preta, 100 frascos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência  de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 28/05/2018, às 08:35:26 horas, no lote (65) - Tinta carimbo, produto de
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composição homogênea, à base de água, presentando secagem rápida após carimbagem,

sem borrar. Deverá ser facilmente removível da pele com o uso de água e sabão, frasco

deverá conter aproximadamente 40 ml.

Na cor azul, 100 frascos.

Na cor preta, 100 frascos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP com o valor R$ 390,00.

 

    No dia 03/05/2018, às 17:17:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME, no

lote (7) - Caneta marca texto, material plástico, ponta macia, chanfrada, dura e resistente

para destacar com traço grosso (4mm) ou sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável,

cor fluorescente amarela, verde e laranja, boa resistência à luz, composta de resina

termoplástica, tinta à base de glicol e água. O produto deverá medir 13,8cm x 1,0 cm de

diâmetro, ter corpo em formato anatômico, cilíndrico, cônico ou retangular, rígido,

inquebrável e apresentar tampa removível, sendo:

1.000 unidades na cor fluorescente amarela, 1.000 unidades na cor verde e

1.000 unidades na cor laranja. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

por não enviar proposta e documentação, descumprindo o subitem 9.1 do Edital.

 

    No dia 03/05/2018, às 17:18:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME, no

lote (16) - Clips de aço galvanizado, tamanho n.º 8/0, acondicionado em caixa com 100

unidades. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar

proposta e documentação, descumprindo o subitem 9.1 do Edital.

 

        No dia 28/05/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    A Minuta da Ata segue em anexo.

 

    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.

 

MONICA LUIZA VICZNEVSKI

Pregoeiro da disputa

 

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA

Autoridade Competente
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CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
37.878.675/0001-48 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP

11.061.425/0001-27 DENIS ERNANI BECKER

06.315.324/0001-03 FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME

15.427.573/0001-73 H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP

22.966.860/0001-17 L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP

22.328.726/0001-90 LM PAPELARIA COMERCIO LTDA

28.493.584/0001-01 SANDRO PRESTES DE SOUZA

03.818.333/0001-10 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

10.305.011/0001-33 SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME

09.560.857/0001-30 STOCK COMERCIAL LTDA - EPP

26.091.310/0001-52 TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
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