
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO

REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS)

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

Processo: 02/2018)

     às 09:03:04 horas do dia 26/02/2018 no endereço AV  PROTASIO ALVES-2854/SL.301,

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

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

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

Processo: 02/2018 - 2018/02/2018 que tem por objeto Registro de preços para eventual

aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa, cozinha e gêneros alimentícios de uso

rotineiro, para o CRP/RS, conforme especificado no Termo de Referência  Anexo I do edital.

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Café solúvel granulado, desenvolvido para máquinas automáticas VENDING.

Embalagem mínima de 510 gramas.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - Leite em pó sem açúcar, desenvolvido para máquinas automáticas VENDING.

Embalagem mínima de 1 kg.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Achocolatado em pó para o preparo de bebidas frias ou quentes de fácil

dissolução, desenvolvido para máquinas automáticas VENDING. Ingredientes: Açúcar, leite

em pó integral, leite em pó desnatado, maltodextrina, cacau em pó, soro de leite em pó,

emulsificante lecitina se soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes. Embalagem

mínima de 1 kg.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - Água mineral natural potável de mesa, não gaseificada, acondicionada em

embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado, com protetor na parte superior e

lacre de segurança personalizado pelo fabricante.

Lote (5) - Água mineral natural potável, SEM GÁS, acondicionada em garrafa PET de 500

ml, em fardo de 12 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - Água Sanitária, com cloro ativo, embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:15:37:894 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 650,00
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do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Lote (7) - Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM 1 litro Embalagem de frasco plástico contendo

o nome do fabricante, data de fabricação prazo de validade, certificado da INMETRO e

norma ABNT NBR 5991.

Lote (8) - Álcool Gel em solução a 70% para higienização das mãos, textura leve, (álcool

etílico hidratado 70º INPM). 500ml.

Lote (9) - Esponja Multiuso, formato retangular, dupla face, embalagem com 03 unidades,

tamanho mínimo de 110 x 75 x 20 mm, espuma de poliuretano, com bactericida e fibra

sintética com abrasivo. Marca de referência: Scoth Brite, similar ou superior.

Lote (10) - Detergente de louça biodegradável, neutro, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500 ml e bico dosador. Marca de

referência: Limpol, Ypê, similar ou superior.

Lote (11) - Detergente em pó com tensoativo biodegradável, inofensivo à pele, autorizado

pelo Ministério da Saúde - Anvisa, embalagem de 1kg. Marca de referência: OMO, Brilhante,

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:19:18:133 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 270,00

26/02/2018 00:06:07:293 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 270,00

23/02/2018 16:58:54:567 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 405,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:19:18:133 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 620,50

26/02/2018 00:06:07:293 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 620,50

23/02/2018 16:58:54:567 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 994,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:19:18:133 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 151,20

26/02/2018 00:06:07:293 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 151,20

23/02/2018 16:58:54:567 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 264,96

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:19:18:133 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 79,20

26/02/2018 00:06:07:293 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 79,20

23/02/2018 16:58:54:567 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 64,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:19:18:133 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 205,00

26/02/2018 00:06:07:293 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 205,00

23/02/2018 16:58:54:567 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 285,00
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Tixan Ypê, similar ou superior.

Lote (12) - Saponáceo Cremoso, tampa abre fecha, tensoativo biodegradável, limão,

concentrado, desengordurante, para multisuperfícies dá brilho sem riscar, embalagem de

250ml a 300ml. Alquil Benzeno sulfonato de sódio, composição princípio ativo tensoativo

aniônico(ácido laurico) tensoativo não iônico (álcoolgraxo etoxilado ) abrasivo, coadjuvantes,

atenuador de espuma, 1,2benzoatizolin-3 ona, fragrância e água. contém tensoativos

biodegradáveis.

Lote (13) - Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta

absorção, 100% algodão, medidas mínimas de 40x70cm.

Lote (14) - Limpador Limpeza Pesada, concentrado para diluir em água, com aroma

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

plástica de 500ml. Marca de referência: Veja, Ajax, similar ou superior.

Lote (15) - Limpador Multiuso Spray, para aplicação direta c/enxágue, com aroma agradável,

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

500ml.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:23:31:163 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 84,00

26/02/2018 00:10:53:134 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 84,00

23/02/2018 17:23:30:505 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 96,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:23:31:163 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 72,00

26/02/2018 00:10:53:134 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 72,00

23/02/2018 17:23:30:505 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 84,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:23:31:163 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 240,00

26/02/2018 00:10:53:134 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 240,00

23/02/2018 17:23:30:505 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 276,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:23:31:163 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 260,00

26/02/2018 00:10:53:134 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 260,00

23/02/2018 17:23:30:505 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 213,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:23:31:163 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 275,00

26/02/2018 00:10:53:134 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 275,00

23/02/2018 17:23:30:505 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 525,00
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Lote (16) - Sabonete líquido para mãos, antibacteriano, para dispenser com reservatório,

embalagem plástica de 5 litros, com bico dosador.

Lote (17) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 20 litros, mínimo 6

micras, em fardos com 100 unidades.

Lote (18) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 60 litros, mínimo 6

micras, em fardos com 100 unidades.

Lote (19) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 100 litros, mínimo 10

micras, em fardos com 100 unidades.

Lote (20) - Desodorante/aromatizante de ambiente, aerossol, lavanda, geral, biodegradável,

tubo com 360 ml - Marca de referência: Glade, similar ou superior.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:26:43:316 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 252,00

23/02/2018 17:04:58:491 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:26:43:316 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 420,00

26/02/2018 00:13:33:392 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 420,00

23/02/2018 17:04:58:491 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 340,20

19/02/2018 11:04:58:423 R S RICARDO - ME  R$ 420,00

25/02/2018 14:00:11:672 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:26:43:316 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 650,00

26/02/2018 00:13:33:392 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 650,00

23/02/2018 17:04:58:491 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 532,50

19/02/2018 11:04:58:423 R S RICARDO - ME  R$ 650,00

25/02/2018 14:00:11:672 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME  R$ 650,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:26:43:316 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 810,00

26/02/2018 00:13:33:392 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 810,00

23/02/2018 17:04:58:491 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 1.260,00

19/02/2018 11:04:58:423 R S RICARDO - ME  R$ 810,00

25/02/2018 14:00:11:672 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME  R$ 810,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:26:43:316 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 190,00

26/02/2018 00:13:33:392 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 190,00

23/02/2018 17:04:58:491 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 276,00
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Lote (21) - Rolo de papel higiênico branco, folha simples, rolo de 300m x 10cm para

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

Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária. Marca de referência:

Melhoramentos, similar ou superior.

Lote (22) - Rolo de toalha de papel branco, bobina de 200m x 20cm confeccionada com

100% fibras virgens, com laudo microbiológico registrado no Ministério da Saúde, Certificado

de irritação cutânea primária.

Lote (23) - Copo descartável de 150 ml, estriado, resistente para bebidas quentes,

confeccionado em poliestireno, dentro das normas ABNT, não tóxico, transparente, bordas

arredondadas não cortantes. Dimensões: altura 66 mm, boca 71 mm e base 43 mm.

Embalagem com 100 unidades. Marca de referência: Copaza, similar ou superior (* ver item

3.5 do edital).

Lote (24) - Prato Descartável 180 mm, liso, confeccionado em poliestireno, resistente, dentro

das normas ABNT, não tóxico. Embalagem com 10 unidades. Marca de referência: Copaza,

similar ou superior.

Lote (25) - Guardanapo de papel, folha simples, branco, 100% celulose virgem, macio, alta

absorção, fabricado em material puro, não perecível, medindo 23 x 22 cm, pacote com 50

unidades.

Lote (26) - Mexedor para drink transparente, embalagem com 500 unidades, tipo remo,

comprimento de 11 cm, injetado em poliestireno convencional cristal +

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:30:06:921 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 3.024,00

26/02/2018 00:14:45:190 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 3.024,00

23/02/2018 17:07:43:047 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 6.480,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:30:06:921 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 5.616,00

23/02/2018 17:07:43:047 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 10.821,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:30:06:921 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 1.406,00

23/02/2018 17:07:43:047 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 2.462,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 17:07:43:047 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:30:06:921 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 40,00

23/02/2018 17:07:43:047 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 60,00
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pigmento atóxico próprio para contato com alimentos.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Açúcar refinado branco e fininho, embalagens de 1kg. Marca de referência:

União, similar ou superior.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Açúcar Sachê, embalados um a um, branco e fininho, peso 5g, caixa com 400

unidades. Marca de referência: União, similar ou superior.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (29) - Adoçante líquido a base de sucralose ou stevia, embalagem de no mínimo 100

ml, com bico dosador.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - Filtro de Papel para Cafeteira, nº 103, caixa com 30 unidades.

Lote (31) - Café em pó tradicional, embalagem a vácuo, 500g, com validade de 6 meses a

partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas

no rótulo da embalagem; Qualidade: a marca deve possuir Certificado no PQC   Programa de

Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, Aspecto: em pó homogêneo, torrado e

moído.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

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

seguintes menores preços:

Lote (1) - Café solúvel granulado, desenvolvido para máquinas automáticas VENDING.

Embalagem mínima de 510 gramas.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (2) - Leite em pó sem açúcar, desenvolvido para máquinas automáticas VENDING.

Embalagem mínima de 1 kg.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (3) - Achocolatado em pó para o preparo de bebidas frias ou quentes de fácil

dissolução, desenvolvido para máquinas automáticas VENDING. Ingredientes: Açúcar, leite

em pó integral, leite em pó desnatado, maltodextrina, cacau em pó, soro de leite em pó,

emulsificante lecitina se soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes. Embalagem

mínima de 1 kg.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2018 14:31:35:248 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 126,00

26/02/2018 00:15:45:638 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 126,00

23/02/2018 17:09:37:465 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 212,40
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Lote (4) - Água mineral natural potável de mesa, não gaseificada, acondicionada em

embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado, com protetor na parte superior e

lacre de segurança personalizado pelo fabricante.

Lote (5) - Água mineral natural potável, SEM GÁS, acondicionada em garrafa PET de 500

ml, em fardo de 12 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (6) - Água Sanitária, com cloro ativo, embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Lote (7) - Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM 1 litro Embalagem de frasco plástico contendo

o nome do fabricante, data de fabricação prazo de validade, certificado da INMETRO e

norma ABNT NBR 5991.

Lote (8) - Álcool Gel em solução a 70% para higienização das mãos, textura leve, (álcool

etílico hidratado 70º INPM). 500ml.

Lote (9) - Esponja Multiuso, formato retangular, dupla face, embalagem com 03 unidades,

tamanho mínimo de 110 x 75 x 20 mm, espuma de poliuretano, com bactericida e fibra

sintética com abrasivo. Marca de referência: Scoth Brite, similar ou superior.

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 09:18:42:730 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 13,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 10:32:22:694 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 4,70

26/02/2018 10:31:34:206 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 4,75

26/02/2018 10:20:23:741 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 6,25

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 10:52:18:344 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 5,20

26/02/2018 10:51:57:108 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 5,30

26/02/2018 10:51:12:450 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 5,45

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 11:33:50:318 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 5,10

26/02/2018 11:33:27:999 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 5,15

26/02/2018 00:06:07:293 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 151,20

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 11:55:43:493 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 2,65

26/02/2018 11:55:25:646 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 2,70
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Lote (10) - Detergente de louça biodegradável, neutro, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500 ml e bico dosador. Marca de

referência: Limpol, Ypê, similar ou superior.

Lote (11) - Detergente em pó com tensoativo biodegradável, inofensivo à pele, autorizado

pelo Ministério da Saúde - Anvisa, embalagem de 1kg. Marca de referência: OMO, Brilhante,

Tixan Ypê, similar ou superior.

Lote (12) - Saponáceo Cremoso, tampa abre fecha, tensoativo biodegradável, limão,

concentrado, desengordurante, para multisuperfícies dá brilho sem riscar, embalagem de

250ml a 300ml. Alquil Benzeno sulfonato de sódio, composição princípio ativo tensoativo

aniônico(ácido laurico) tensoativo não iônico (álcoolgraxo etoxilado ) abrasivo, coadjuvantes,

atenuador de espuma, 1,2benzoatizolin-3 ona, fragrância e água. contém tensoativos

biodegradáveis.

Lote (13) - Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta

absorção, 100% algodão, medidas mínimas de 40x70cm.

Lote (14) - Limpador Limpeza Pesada, concentrado para diluir em água, com aroma

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

plástica de 500ml. Marca de referência: Veja, Ajax, similar ou superior.

26/02/2018 00:06:07:293 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 79,20

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 12:11:07:762 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 1,50

26/02/2018 12:10:56:850 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 1,55

26/02/2018 00:06:07:293 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 205,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 12:45:49:799 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 5,00

26/02/2018 12:44:47:013 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 5,15

26/02/2018 12:36:55:914 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 5,60

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 14:20:02:003 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 2,10

26/02/2018 14:19:47:850 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 2,15

26/02/2018 14:19:36:405 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 2,20

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 14:43:34:353 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 3,20

26/02/2018 14:42:53:124 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 3,30

26/02/2018 14:36:57:927 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 5,10
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Lote (15) - Limpador Multiuso Spray, para aplicação direta c/enxágue, com aroma agradável,

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

500ml.

Lote (16) - Sabonete líquido para mãos, antibacteriano, para dispenser com reservatório,

embalagem plástica de 5 litros, com bico dosador.

Lote (17) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 20 litros, mínimo 6

micras, em fardos com 100 unidades.

Lote (18) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 60 litros, mínimo 6

micras, em fardos com 100 unidades.

Lote (19) - Saco de lixo preto, resistente, sem cheiro, capacidade de 100 litros, mínimo 10

micras, em fardos com 100 unidades.

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 15:10:27:282 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 1,65

26/02/2018 15:09:17:876 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 1,70

26/02/2018 15:07:11:207 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 2,55

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 15:35:13:188 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 3,60

26/02/2018 15:33:59:932 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 3,65

26/02/2018 15:15:36:686 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 5,35

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 16:05:34:034 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 27,00

26/02/2018 16:03:21:724 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 28,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 17:02:36:276 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 10,80

26/02/2018 17:02:25:281 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 10,90

26/02/2018 16:36:33:384 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 13,60

26/02/2018 16:27:24:634 R S RICARDO - ME  R$ 339,00

25/02/2018 14:00:11:672 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2018 17:53:22:975 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 9,00

26/02/2018 17:53:09:611 R S RICARDO - ME  R$ 9,20

26/02/2018 17:40:13:719 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 15,30

26/02/2018 17:34:58:512 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 20,60

25/02/2018 14:00:11:672 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME  R$ 650,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (20) - Desodorante/aromatizante de ambiente, aerossol, lavanda, geral, biodegradável,

tubo com 360 ml - Marca de referência: Glade, similar ou superior.

Lote (21) - Rolo de papel higiênico branco, folha simples, rolo de 300m x 10cm para

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

Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária. Marca de referência:

Melhoramentos, similar ou superior.

Lote (22) - Rolo de toalha de papel branco, bobina de 200m x 20cm confeccionada com

100% fibras virgens, com laudo microbiológico registrado no Ministério da Saúde, Certificado

de irritação cutânea primária.

Lote (23) - Copo descartável de 150 ml, estriado, resistente para bebidas quentes,

confeccionado em poliestireno, dentro das normas ABNT, não tóxico, transparente, bordas

arredondadas não cortantes. Dimensões: altura 66 mm, boca 71 mm e base 43 mm.

Embalagem com 100 unidades. Marca de referência: Copaza, similar ou superior (* ver item

3.5 do edital).

Lote (24) - Prato Descartável 180 mm, liso, confeccionado em poliestireno, resistente, dentro

das normas ABNT, não tóxico. Embalagem com 10 unidades. Marca de referência: Copaza,

similar ou superior.

27/02/2018 09:45:41:593 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 46,10

27/02/2018 09:45:20:509 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 46,50

27/02/2018 09:27:36:602 R S RICARDO - ME  R$ 49,00

27/02/2018 09:05:29:513 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 58,79

25/02/2018 14:00:11:672 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME  R$ 810,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 10:11:59:435 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 6,75

27/02/2018 10:11:42:304 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 6,80

27/02/2018 10:05:24:626 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 7,84

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 10:23:12:031 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 6,80

27/02/2018 10:18:16:289 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 6,87

27/02/2018 10:24:05:002 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 6,99

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 11:08:36:507 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 11,60

27/02/2018 11:08:16:723 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 11,70

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 11:35:30:096 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 3,45

27/02/2018 11:34:55:800 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 3,50
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Lote (25) - Guardanapo de papel, folha simples, branco, 100% celulose virgem, macio, alta

absorção, fabricado em material puro, não perecível, medindo 23 x 22 cm, pacote com 50

unidades.

Lote (26) - Mexedor para drink transparente, embalagem com 500 unidades, tipo remo,

comprimento de 11 cm, injetado em poliestireno convencional cristal +

pigmento atóxico próprio para contato com alimentos.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (27) - Açúcar refinado branco e fininho, embalagens de 1kg. Marca de referência:

União, similar ou superior.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (28) - Açúcar Sachê, embalados um a um, branco e fininho, peso 5g, caixa com 400

unidades. Marca de referência: União, similar ou superior.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (29) - Adoçante líquido a base de sucralose ou stevia, embalagem de no mínimo 100

ml, com bico dosador.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (30) - Filtro de Papel para Cafeteira, nº 103, caixa com 30 unidades.

Lote (31) - Café em pó tradicional, embalagem a vácuo, 500g, com validade de 6 meses a

partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas

no rótulo da embalagem; Qualidade: a marca deve possuir Certificado no PQC   Programa de

Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, Aspecto: em pó homogêneo, torrado e

moído.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 11:53:00:409 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 1,35

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 12:08:35:436 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 2,00

23/02/2018 14:30:06:921 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 40,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 16:27:33:420 VENER PEREIRA DE SOUZA  R$ 3,80

27/02/2018 16:24:35:699 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA  R$ 3,85

27/02/2018 12:39:20:180 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- EPP  R$ 4,81
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

    No lote (1) - Café solúvel granulado, desenvolvido para máquinas automáticas VENDING.

Embalagem mínima de 510 gramas. - não foram encontradas propostas.

    No lote (2) - Leite em pó sem açúcar, desenvolvido para máquinas automáticas

VENDING. Embalagem mínima de 1 kg. - não foram encontradas propostas.

    No lote (3) - Achocolatado em pó para o preparo de bebidas frias ou quentes de fácil

dissolução, desenvolvido para máquinas automáticas VENDING. Ingredientes: Açúcar, leite

em pó integral, leite em pó desnatado, maltodextrina, cacau em pó, soro de leite em pó,

emulsificante lecitina se soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes. Embalagem

mínima de 1 kg. - não foram encontradas propostas.

    No dia 26/02/2018, às 09:49:11 horas, no lote (4) - Água mineral natural potável de mesa,

não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico

higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo

fabricante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às

14:33:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 14:33:18 horas, no lote (4) - Água mineral natural potável de mesa,

não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico

higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo

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

foi o seguinte: Após análise dos documentos de habilitação o arrematante do lote foi

considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às 16:06:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:06:20 horas, no lote (4) - Água mineral natural potável de mesa,

não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico

higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo

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

seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no

Edital não houve registro motivado de intenção de recurso. Declaro encerrado o certame.

Informo que os autos do processo serão encaminhados à Autoridade Competente para
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homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:06:20 horas, no lote (4) - Água mineral natural potável de mesa,

não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico

higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo

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

empresa PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor R$ 13,00.

    No lote (5) - Água mineral natural potável, SEM GÁS, acondicionada em garrafa PET de

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

    No dia 26/02/2018, às 10:34:45 horas, no lote (6) - Água Sanitária, com cloro ativo,

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

de validade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às

14:40:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 14:40:24 horas, no lote (6) - Água Sanitária, com cloro ativo,

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

de validade. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação

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

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. Após análise dos

documentos de habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado

vencedor. No dia 05/03/2018, às 16:14:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:14:29 horas, no lote (6) - Água Sanitária, com cloro ativo,

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

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

seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no

Edital não houve registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:14:29 horas, no lote (6) - Água Sanitária, com cloro ativo,

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

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

empresa AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP com o valor R$

4,70.

    No dia 26/02/2018, às 11:14:22 horas, no lote (7) - Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM 1
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litro Embalagem de frasco plástico contendo o nome do fabricante, data de fabricação prazo

de validade, certificado da INMETRO e norma ABNT NBR 5991. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 14:46:15 horas, a situação do lote foi

finalizada.

    No dia 05/03/2018, às 14:46:15 horas, no lote (7) - Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM 1

litro Embalagem de frasco plástico contendo o nome do fabricante, data de fabricação prazo

de validade, certificado da INMETRO e norma ABNT NBR 5991. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde

prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

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

referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o

arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às

16:16:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:16:15 horas, no lote (7) - Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM 1

litro Embalagem de frasco plástico contendo o nome do fabricante, data de fabricação prazo

de validade, certificado da INMETRO e norma ABNT NBR 5991. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores,

comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve registro motivado

de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:16:15 horas, no lote (7) - Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM 1

litro Embalagem de frasco plástico contendo o nome do fabricante, data de fabricação prazo

de validade, certificado da INMETRO e norma ABNT NBR 5991. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROQUILL PRODUTOS

QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor R$ 5,20.

    No dia 26/02/2018, às 11:40:58 horas, no lote (8) - Álcool Gel em solução a 70% para

higienização das mãos, textura leve, (álcool etílico hidratado 70º INPM). 500ml. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 14:48:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 14:48:17 horas, no lote (8) - Álcool Gel em solução a 70% para

higienização das mãos, textura leve, (álcool etílico hidratado 70º INPM). 500ml. -  a situação

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

tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do preço de
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referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o

arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às

16:20:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:20:55 horas, no lote (8) - Álcool Gel em solução a 70% para

higienização das mãos, textura leve, (álcool etílico hidratado 70º INPM). 500ml. -  a situação

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

fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve

registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:20:55 horas, no lote (8) - Álcool Gel em solução a 70% para

higienização das mãos, textura leve, (álcool etílico hidratado 70º INPM). 500ml. -  pelo

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

PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor R$ 5,10.

    No dia 26/02/2018, às 11:57:09 horas, no lote (9) - Esponja Multiuso, formato retangular,

dupla face, embalagem com 03 unidades, tamanho mínimo de 110 x 75 x 20 mm, espuma

de poliuretano, com bactericida e fibra sintética com abrasivo. Marca de referência: Scoth

Brite, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/03/2018, às 14:50:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 14:50:37 horas, no lote (9) - Esponja Multiuso, formato retangular,

dupla face, embalagem com 03 unidades, tamanho mínimo de 110 x 75 x 20 mm, espuma

de poliuretano, com bactericida e fibra sintética com abrasivo. Marca de referência: Scoth

Brite, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo que os documentos de

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

proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. Após

análise dos documentos de habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e

declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às 16:22:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:22:57 horas, no lote (9) - Esponja Multiuso, formato retangular,

dupla face, embalagem com 03 unidades, tamanho mínimo de 110 x 75 x 20 mm, espuma

de poliuretano, com bactericida e fibra sintética com abrasivo. Marca de referência: Scoth

Brite, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que após o término do prazo

definido no Edital não houve registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à
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Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:22:57 horas, no lote (9) - Esponja Multiuso, formato retangular,

dupla face, embalagem com 03 unidades, tamanho mínimo de 110 x 75 x 20 mm, espuma

de poliuretano, com bactericida e fibra sintética com abrasivo. Marca de referência: Scoth

Brite, similar ou superior. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 2,65.

    No dia 26/02/2018, às 12:12:44 horas, no lote (10) - Detergente de louça biodegradável,

neutro, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500 ml e bico dosador. Marca de referência: Limpol, Ypê, similar ou superior. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 14:58:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 14:58:41 horas, no lote (10) - Detergente de louça biodegradável,

neutro, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500 ml e bico dosador. Marca de referência: Limpol, Ypê, similar ou superior. -  a

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

Boa tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo

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

preço de referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de

habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia

05/03/2018, às 16:24:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:24:51 horas, no lote (10) - Detergente de louça biodegradável,

neutro, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500 ml e bico dosador. Marca de referência: Limpol, Ypê, similar ou superior. -  a

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

fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve

registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:24:51 horas, no lote (10) - Detergente de louça biodegradável,

neutro, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem

plástica de 500 ml e bico dosador. Marca de referência: Limpol, Ypê, similar ou superior. -

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

PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor R$ 1,50.

    No dia 26/02/2018, às 12:50:31 horas, no lote (11) - Detergente em pó com tensoativo
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biodegradável, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, embalagem

de 1kg. Marca de referência: OMO, Brilhante, Tixan Ypê, similar ou superior. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:01:00 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:01:00 horas, no lote (11) - Detergente em pó com tensoativo

biodegradável, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, embalagem

de 1kg. Marca de referência: OMO, Brilhante, Tixan Ypê, similar ou superior. -  a situação do

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

prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

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

referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o

arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às

16:28:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:28:25 horas, no lote (11) - Detergente em pó com tensoativo

biodegradável, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, embalagem

de 1kg. Marca de referência: OMO, Brilhante, Tixan Ypê, similar ou superior. -  a situação do

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

fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve

registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:28:25 horas, no lote (11) - Detergente em pó com tensoativo

biodegradável, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, embalagem

de 1kg. Marca de referência: OMO, Brilhante, Tixan Ypê, similar ou superior. -  pelo critério

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

COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP com o valor R$ 5,00.

    No dia 26/02/2018, às 14:21:21 horas, no lote (12) - Saponáceo Cremoso, tampa abre

fecha, tensoativo biodegradável, limão, concentrado, desengordurante, para multisuperfícies

dá brilho sem riscar, embalagem de 250ml a 300ml. Alquil Benzeno sulfonato de sódio,

composição princípio ativo tensoativo aniônico(ácido laurico) tensoativo não iônico

(álcoolgraxo etoxilado ) abrasivo, coadjuvantes, atenuador de espuma, 1,2benzoatizolin-3

ona, fragrância e água. contém tensoativos biodegradáveis. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:03:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:03:14 horas, no lote (12) - Saponáceo Cremoso, tampa abre

fecha, tensoativo biodegradável, limão, concentrado, desengordurante, para multisuperfícies
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dá brilho sem riscar, embalagem de 250ml a 300ml. Alquil Benzeno sulfonato de sódio,

composição princípio ativo tensoativo aniônico(ácido laurico) tensoativo não iônico

(álcoolgraxo etoxilado ) abrasivo, coadjuvantes, atenuador de espuma, 1,2benzoatizolin-3

ona, fragrância e água. contém tensoativos biodegradáveis. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo

que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do

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

autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o arrematante do lote foi

considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às 16:31:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:31:23 horas, no lote (12) - Saponáceo Cremoso, tampa abre

fecha, tensoativo biodegradável, limão, concentrado, desengordurante, para multisuperfícies

dá brilho sem riscar, embalagem de 250ml a 300ml. Alquil Benzeno sulfonato de sódio,

composição princípio ativo tensoativo aniônico(ácido laurico) tensoativo não iônico

(álcoolgraxo etoxilado ) abrasivo, coadjuvantes, atenuador de espuma, 1,2benzoatizolin-3

ona, fragrância e água. contém tensoativos biodegradáveis. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores,

comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve registro motivado

de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:31:23 horas, no lote (12) - Saponáceo Cremoso, tampa abre

fecha, tensoativo biodegradável, limão, concentrado, desengordurante, para multisuperfícies

dá brilho sem riscar, embalagem de 250ml a 300ml. Alquil Benzeno sulfonato de sódio,

composição princípio ativo tensoativo aniônico(ácido laurico) tensoativo não iônico

(álcoolgraxo etoxilado ) abrasivo, coadjuvantes, atenuador de espuma, 1,2benzoatizolin-3

ona, fragrância e água. contém tensoativos biodegradáveis. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o

valor R$ 2,10.

    No dia 26/02/2018, às 14:46:57 horas, no lote (13) - Pano para limpeza tipo saco, duplo,

lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão, medidas mínimas de

40x70cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:04:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:04:48 horas, no lote (13) - Pano para limpeza tipo saco, duplo,

lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão, medidas mínimas de

40x70cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

06/03/2018 Página 18 de 30



foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados

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

do preço de referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de

habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia

05/03/2018, às 16:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:34:00 horas, no lote (13) - Pano para limpeza tipo saco, duplo,

lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão, medidas mínimas de

40x70cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no

Edital não houve registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:34:00 horas, no lote (13) - Pano para limpeza tipo saco, duplo,

lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão, medidas mínimas de

40x70cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 3,20.

    No dia 26/02/2018, às 15:12:50 horas, no lote (14) - Limpador Limpeza Pesada,

concentrado para diluir em água, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml. Marca de referência: Veja,

Ajax, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/03/2018, às 15:06:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:06:44 horas, no lote (14) - Limpador Limpeza Pesada,

concentrado para diluir em água, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml. Marca de referência: Veja,

Ajax, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo que os documentos de

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

proposta encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. Após

análise dos documentos de habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e

declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às 16:35:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:35:37 horas, no lote (14) - Limpador Limpeza Pesada,

concentrado para diluir em água, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml. Marca de referência: Veja,

Ajax, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que após o término do prazo
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definido no Edital não houve registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:35:37 horas, no lote (14) - Limpador Limpeza Pesada,

concentrado para diluir em água, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml. Marca de referência: Veja,

Ajax, similar ou superior. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor

R$ 1,65.

    No dia 26/02/2018, às 15:39:21 horas, no lote (15) - Limpador Multiuso Spray, para

aplicação direta c/enxágue, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:08:36 horas, a situação do lote foi

finalizada.

    No dia 05/03/2018, às 15:08:36 horas, no lote (15) - Limpador Multiuso Spray, para

aplicação direta c/enxágue, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde

prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

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

referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o

arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às

16:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:36:56 horas, no lote (15) - Limpador Multiuso Spray, para

aplicação direta c/enxágue, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo

Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500ml. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores,

comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve registro motivado

de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:36:56 horas, no lote (15) - Limpador Multiuso Spray, para

aplicação direta c/enxágue, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo

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

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMANDA COMERCIO DE
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PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP com o valor R$ 3,60.

    No dia 26/02/2018, às 16:25:09 horas, no lote (16) - Sabonete líquido para mãos,

antibacteriano, para dispenser com reservatório, embalagem plástica de 5 litros, com bico

dosador. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:10:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:10:03 horas, no lote (16) - Sabonete líquido para mãos,

antibacteriano, para dispenser com reservatório, embalagem plástica de 5 litros, com bico

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

foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados

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

do preço de referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de

habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia

05/03/2018, às 16:38:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:38:17 horas, no lote (16) - Sabonete líquido para mãos,

antibacteriano, para dispenser com reservatório, embalagem plástica de 5 litros, com bico

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

seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no

Edital não houve registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:38:17 horas, no lote (16) - Sabonete líquido para mãos,

antibacteriano, para dispenser com reservatório, embalagem plástica de 5 litros, com bico

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

empresa PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor R$ 27,00.

    No dia 26/02/2018, às 17:05:44 horas, no lote (17) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 20 litros, mínimo 6 micras, em fardos com 100 unidades. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:11:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:11:49 horas, no lote (17) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 20 litros, mínimo 6 micras, em fardos com 100 unidades. -  a situação

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

tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

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

referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o
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arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às

16:39:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:39:29 horas, no lote (17) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 20 litros, mínimo 6 micras, em fardos com 100 unidades. -  a situação

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

fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve

registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:39:29 horas, no lote (17) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 20 litros, mínimo 6 micras, em fardos com 100 unidades. -  pelo

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

PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 10,80.

    No dia 26/02/2018, às 18:05:23 horas, no lote (18) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 60 litros, mínimo 6 micras, em fardos com 100 unidades. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:13:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:13:16 horas, no lote (18) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 60 litros, mínimo 6 micras, em fardos com 100 unidades. -  a situação

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

tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

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

referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o

arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às

16:41:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:41:06 horas, no lote (18) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 60 litros, mínimo 6 micras, em fardos com 100 unidades. -  a situação

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

fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve

registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:41:06 horas, no lote (18) - Saco de lixo preto, resistente, sem

cheiro, capacidade de 60 litros, mínimo 6 micras, em fardos com 100 unidades. -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VENER

PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 9,00.

    No dia 27/02/2018, às 09:47:35 horas, no lote (19) - Saco de lixo preto, resistente, sem

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

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:17:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:17:09 horas, no lote (19) - Saco de lixo preto, resistente, sem

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

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

Boa tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo

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

preço de referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de

habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia

05/03/2018, às 16:43:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:43:15 horas, no lote (19) - Saco de lixo preto, resistente, sem

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

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

fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve

registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:43:15 horas, no lote (19) - Saco de lixo preto, resistente, sem

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

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

PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor R$ 46,10.

    No dia 27/02/2018, às 10:14:03 horas, no lote (20) - Desodorante/aromatizante de

ambiente, aerossol, lavanda, geral, biodegradável, tubo com 360 ml - Marca de referência:

Glade, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/03/2018, às 15:18:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:18:26 horas, no lote (20) - Desodorante/aromatizante de

ambiente, aerossol, lavanda, geral, biodegradável, tubo com 360 ml - Marca de referência:

Glade, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo que os documentos de

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

análise dos documentos de habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e

declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às 16:44:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:44:30 horas, no lote (20) - Desodorante/aromatizante de

ambiente, aerossol, lavanda, geral, biodegradável, tubo com 360 ml - Marca de referência:

Glade, similar ou superior. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que após o término do prazo

definido no Edital não houve registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:44:30 horas, no lote (20) - Desodorante/aromatizante de

ambiente, aerossol, lavanda, geral, biodegradável, tubo com 360 ml - Marca de referência:

Glade, similar ou superior. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor

R$ 6,75.

    No dia 27/02/2018, às 10:44:10 horas, no lote (21) - Rolo de papel higiênico branco, folha

simples, rolo de 300m x 10cm para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, com

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

primária. Marca de referência: Melhoramentos, similar ou superior. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:21:46 horas, a situação do lote foi

finalizada.

    No dia 05/03/2018, às 15:21:46 horas, no lote (21) - Rolo de papel higiênico branco, folha

simples, rolo de 300m x 10cm para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, com

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

primária. Marca de referência: Melhoramentos, similar ou superior. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde

prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

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

referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o

arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às

16:54:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:54:35 horas, no lote (21) - Rolo de papel higiênico branco, folha

simples, rolo de 300m x 10cm para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, com

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

primária. Marca de referência: Melhoramentos, similar ou superior. -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores,

comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve registro motivado

de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:54:35 horas, no lote (21) - Rolo de papel higiênico branco, folha

simples, rolo de 300m x 10cm para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, com

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

primária. Marca de referência: Melhoramentos, similar ou superior. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROQUILL PRODUTOS

QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor R$ 6,80.

    No dia 27/02/2018, às 11:18:20 horas, no lote (22) - Rolo de toalha de papel branco,

bobina de 200m x 20cm confeccionada com 100% fibras virgens, com laudo microbiológico

registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:23:10 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:23:10 horas, no lote (22) - Rolo de toalha de papel branco,

bobina de 200m x 20cm confeccionada com 100% fibras virgens, com laudo microbiológico

registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária. -  a situação do

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

prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

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

referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o

arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às

16:56:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:56:41 horas, no lote (22) - Rolo de toalha de papel branco,

bobina de 200m x 20cm confeccionada com 100% fibras virgens, com laudo microbiológico

registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária. -  a situação do

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

fornecedores, comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve

registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:56:41 horas, no lote (22) - Rolo de toalha de papel branco,

bobina de 200m x 20cm confeccionada com 100% fibras virgens, com laudo microbiológico
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registrado no Ministério da Saúde, Certificado de irritação cutânea primária. -  pelo critério de

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

PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA com o valor R$ 11,60.

    No dia 27/02/2018, às 11:37:00 horas, no lote (23) - Copo descartável de 150 ml, estriado,

resistente para bebidas quentes, confeccionado em poliestireno, dentro das normas ABNT,

não tóxico, transparente, bordas arredondadas não cortantes. Dimensões: altura 66 mm,

boca 71 mm e base 43 mm. Embalagem com 100 unidades. Marca de referência: Copaza,

similar ou superior (* ver item 3.5 do edital). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:26:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:26:07 horas, no lote (23) - Copo descartável de 150 ml, estriado,

resistente para bebidas quentes, confeccionado em poliestireno, dentro das normas ABNT,

não tóxico, transparente, bordas arredondadas não cortantes. Dimensões: altura 66 mm,

boca 71 mm e base 43 mm. Embalagem com 100 unidades. Marca de referência: Copaza,

similar ou superior (* ver item 3.5 do edital). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo que os

documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital

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

autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o arrematante do lote foi

considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às 16:57:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 16:57:56 horas, no lote (23) - Copo descartável de 150 ml, estriado,

resistente para bebidas quentes, confeccionado em poliestireno, dentro das normas ABNT,

não tóxico, transparente, bordas arredondadas não cortantes. Dimensões: altura 66 mm,

boca 71 mm e base 43 mm. Embalagem com 100 unidades. Marca de referência: Copaza,

similar ou superior (* ver item 3.5 do edital). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que

após o término do prazo definido no Edital não houve registro motivado de intenção de

recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 16:57:56 horas, no lote (23) - Copo descartável de 150 ml, estriado,

resistente para bebidas quentes, confeccionado em poliestireno, dentro das normas ABNT,

não tóxico, transparente, bordas arredondadas não cortantes. Dimensões: altura 66 mm,

boca 71 mm e base 43 mm. Embalagem com 100 unidades. Marca de referência: Copaza,

similar ou superior (* ver item 3.5 do edital). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA
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LTDA com o valor R$ 3,45.

    No dia 27/02/2018, às 12:07:56 horas, no lote (24) - Prato Descartável 180 mm, liso,

confeccionado em poliestireno, resistente, dentro das normas ABNT, não tóxico. Embalagem

com 10 unidades. Marca de referência: Copaza, similar ou superior. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:29:00 horas, a situação do lote foi

finalizada.

    No dia 05/03/2018, às 15:29:00 horas, no lote (24) - Prato Descartável 180 mm, liso,

confeccionado em poliestireno, resistente, dentro das normas ABNT, não tóxico. Embalagem

com 10 unidades. Marca de referência: Copaza, similar ou superior. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde

prezados. Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante

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

referência estimado por esta autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o

arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 06/03/2018, às

11:27:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 06/03/2018, às 11:27:52 horas, no lote (24) - Prato Descartável 180 mm, liso,

confeccionado em poliestireno, resistente, dentro das normas ABNT, não tóxico. Embalagem

com 10 unidades. Marca de referência: Copaza, similar ou superior. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por problema no sistema, o

lote não foi devidamente adjudicado na data de ontem, 05/03. Por esta razão, hoje, 06/03,

efetuo a adjudicação do item junto ao sistema.

    No dia 06/03/2018, às 11:27:52 horas, no lote (24) - Prato Descartável 180 mm, liso,

confeccionado em poliestireno, resistente, dentro das normas ABNT, não tóxico. Embalagem

com 10 unidades. Marca de referência: Copaza, similar ou superior. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VENER PEREIRA DE SOUZA

com o valor R$ 1,35.

    No dia 27/02/2018, às 12:37:48 horas, no lote (25) - Guardanapo de papel, folha simples,

branco, 100% celulose virgem, macio, alta absorção, fabricado em material puro, não

perecível, medindo 23 x 22 cm, pacote com 50 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 15:30:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:30:28 horas, no lote (25) - Guardanapo de papel, folha simples,

branco, 100% celulose virgem, macio, alta absorção, fabricado em material puro, não

perecível, medindo 23 x 22 cm, pacote com 50 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo
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que os documentos de habilitação apresentados pelo arrematante atendem às exigências do

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

autarquia. Após análise dos documentos de habilitação o arrematante do lote foi

considerado habilitado e declarado vencedor. No dia 05/03/2018, às 17:02:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 17:02:21 horas, no lote (25) - Guardanapo de papel, folha simples,

branco, 100% celulose virgem, macio, alta absorção, fabricado em material puro, não

perecível, medindo 23 x 22 cm, pacote com 50 unidades. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores,

comunicamos que após o término do prazo definido no Edital não houve registro motivado

de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 17:02:21 horas, no lote (25) - Guardanapo de papel, folha simples,

branco, 100% celulose virgem, macio, alta absorção, fabricado em material puro, não

perecível, medindo 23 x 22 cm, pacote com 50 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o

valor R$ 2,00.

    No lote (26) - Mexedor para drink transparente, embalagem com 500 unidades, tipo remo,

comprimento de 11 cm, injetado em poliestireno convencional cristal +

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

    No lote (27) - Açúcar refinado branco e fininho, embalagens de 1kg. Marca de referência:

União, similar ou superior. - não foram encontradas propostas.

    No lote (28) - Açúcar Sachê, embalados um a um, branco e fininho, peso 5g, caixa com

400 unidades. Marca de referência: União, similar ou superior. - não foram encontradas

propostas.

    No lote (29) - Adoçante líquido a base de sucralose ou stevia, embalagem de no mínimo

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

    No dia 27/02/2018, às 16:55:53 horas, no lote (30) - Filtro de Papel para Cafeteira, nº 103,

caixa com 30 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/03/2018, às 15:33:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 15:33:23 horas, no lote (30) - Filtro de Papel para Cafeteira, nº 103,
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caixa com 30 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Boa tarde prezados. Informo que os documentos de habilitação

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

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. Após análise dos

documentos de habilitação o arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado

vencedor. No dia 05/03/2018, às 17:03:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 05/03/2018, às 17:03:59 horas, no lote (30) - Filtro de Papel para Cafeteira, nº 103,

caixa com 30 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Prezados fornecedores, comunicamos que após o término do prazo

definido no Edital não houve registro motivado de intenção de recurso.

Declaro encerrado o certame. Informo que os autos do processo serão encaminhados à

Autoridade Competente para homologação.

    No dia 05/03/2018, às 17:03:59 horas, no lote (30) - Filtro de Papel para Cafeteira, nº 103,

caixa com 30 unidades. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa VENER PEREIRA DE SOUZA com o valor R$ 3,80.

    No lote (31) - Café em pó tradicional, embalagem a vácuo, 500g, com validade de 6

meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade

estampadas no rótulo da embalagem; Qualidade: a marca deve possuir Certificado no PQC  

Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, Aspecto: em pó homogêneo,

torrado e moído. - não foram encontradas propostas.

    No dia 06/03/2018, às 11:32:03 horas, a autoridade competente da licitação - EVELISE

ARISPE DE CAMPOS - alterou a situação da licitação para homologada.

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

MARCELO BORGES TEIXEIRA

Pregoeiro da disputa

EVELISE ARISPE DE CAMPOS

Autoridade Competente

PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
04.835.184/0001-60 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME

87.174.991/0001-07 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

13.320.366/0001-90 R S RICARDO - ME

09.110.229/0001-53 VENER PEREIRA DE SOUZA
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