
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 201610000020850)

 

     às 14:03:35 horas do dia 21/11/2017 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

N. 195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ELMA GUIMARAES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

201610000020850 - 2017/025/2017 que tem por objeto Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (2) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (3) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:44:24:121 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 7.000,00

20/11/2017 08:24:11:038 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 12.000,00

20/11/2017 15:32:38:544 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 6.026,04

20/11/2017 16:51:50:967 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 8.500,00

20/11/2017 15:47:56:350 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 6.026,04

20/11/2017 14:54:50:524 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 15.000,00

20/11/2017 09:18:49:261 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI  R$ 6.026,04

20/11/2017 14:42:59:053 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:44:24:121 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 10.000,00

20/11/2017 08:24:11:038 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 22.000,00

20/11/2017 16:53:00:439 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 13.800,00

20/11/2017 15:47:56:350 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 9.278,50

20/11/2017 14:54:50:524 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 13.000,00

20/11/2017 14:42:59:053 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 20.000,00
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Lote (4) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (5) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (6) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:44:24:121 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.500,00

20/11/2017 16:54:37:394 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 9.100,00

20/11/2017 15:47:56:350 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.247,28

20/11/2017 14:54:50:524 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 15.000,00

20/11/2017 14:42:59:053 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:44:24:121 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 27.000,00

20/11/2017 08:24:11:038 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 45.000,00

20/11/2017 15:32:38:544 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 25.725,42

20/11/2017 16:56:50:412 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 33.900,00

20/11/2017 15:47:56:350 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 25.725,42

20/11/2017 14:54:50:524 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 20.000,00

20/11/2017 09:18:49:261 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI  R$ 25.725,42

20/11/2017 14:42:59:053 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:44:24:121 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 15.000,00

20/11/2017 15:32:38:544 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 12.562,88

20/11/2017 16:57:48:665 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 28.900,00

20/11/2017 15:47:56:350 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 12.562,88

20/11/2017 14:54:50:524 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 20.000,00

20/11/2017 09:18:49:261 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI  R$ 12.562,88

20/11/2017 14:42:59:053 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:50:20:169 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 20.000,00

20/11/2017 17:00:36:014 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 17:00:10:106 COMERCIAL 1205 LTDA - ME  R$ 1,27

20/11/2017 08:25:50:217 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 27.500,00

20/11/2017 15:50:51:853 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 12.329,16

20/11/2017 14:59:47:902 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 36.000,00

20/11/2017 14:48:27:676 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 20.000,00
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Lote (7) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (8) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (9) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (10) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (11) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:50:20:169 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 30.000,00

20/11/2017 15:37:57:031 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 28.404,35

20/11/2017 17:04:03:572 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 17:03:25:585 COMERCIAL 1205 LTDA - ME  R$ 4,45

20/11/2017 08:25:50:217 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 45.300,00

20/11/2017 15:50:51:853 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 28.404,35

20/11/2017 14:59:47:902 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 25.000,00

20/11/2017 14:48:27:676 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:50:20:169 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.500,00

20/11/2017 15:37:57:031 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.980,12

20/11/2017 17:05:18:691 COMERCIAL 1205 LTDA - ME  R$ 3,48

20/11/2017 08:25:50:217 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 4.500,00

20/11/2017 15:50:51:853 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.980,12

20/11/2017 14:59:47:902 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.500,00

20/11/2017 14:48:27:676 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:50:20:169 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 23.000,00

20/11/2017 08:25:04:336 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 42.000,00

20/11/2017 08:25:50:217 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 19.800,00

20/11/2017 15:50:51:853 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 19.631,80

20/11/2017 14:59:47:902 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 50.000,00

20/11/2017 14:48:27:676 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:50:20:169 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 7.200,00

20/11/2017 08:25:04:336 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 12.000,00

20/11/2017 08:25:50:217 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 8.900,00

20/11/2017 15:50:51:853 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 6.222,58

20/11/2017 14:59:47:902 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 12.000,00

20/11/2017 14:48:27:676 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:57:43:308 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 17.000,00
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Lote (12) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (13) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (14) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (15) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (16) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização.

Lote (17) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

20/11/2017 17:08:33:984 COMERCIAL 1205 LTDA - ME  R$ 4,42

20/11/2017 08:28:05:397 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 22.300,00

20/11/2017 15:59:48:004 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 16.181,62

20/11/2017 15:04:18:933 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 12.000,00

20/11/2017 14:49:59:977 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:57:43:308 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 22.000,00

20/11/2017 17:09:37:022 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 08:28:05:397 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 27.900,00

20/11/2017 15:59:48:004 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 20.886,92

20/11/2017 15:04:18:933 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 35.000,00

20/11/2017 14:49:59:977 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:57:43:308 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 8.500,00

20/11/2017 17:10:14:665 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E
EQUIPA  R$ 1.000.000,00

20/11/2017 15:59:48:004 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 10.000,00

20/11/2017 15:04:18:933 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:57:43:308 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

20/11/2017 15:04:18:933 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:57:43:308 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.500,00

20/11/2017 15:04:18:933 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:04:44:168 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 850,00

20/11/2017 15:58:44:125 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.000,00

20/11/2017 15:08:29:246 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:04:44:168 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.500,00

20/11/2017 15:58:44:125 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.000,00
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Lote (18) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (19) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (20) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (21) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (22) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (23) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (24) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (25) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

20/11/2017 15:08:29:246 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:04:44:168 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.300,00

20/11/2017 15:58:44:125 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.000,00

20/11/2017 15:08:29:246 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:04:44:168 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

20/11/2017 15:58:44:125 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:04:44:168 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 750,00

20/11/2017 15:58:44:125 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.000,00

20/11/2017 15:08:29:246 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:14:07:551 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.200,00

20/11/2017 15:58:44:430 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.000,00

20/11/2017 15:54:38:570 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:14:07:551 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 350,00

20/11/2017 15:54:38:570 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 300,00

20/11/2017 14:51:31:561 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:14:07:551 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 580,00

20/11/2017 15:54:38:570 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:14:07:551 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.900,00

20/11/2017 15:58:44:430 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.803,64

20/11/2017 15:54:38:570 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 6.500,00
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Lote (26) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (27) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (28) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (29) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (30) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (31) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:14:07:551 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.900,00

20/11/2017 15:46:30:112 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.848,00

20/11/2017 15:54:38:570 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 4.500,00

20/11/2017 14:51:31:561 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:16:47:289 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.000,00

20/11/2017 15:51:45:320 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 4.848,75

20/11/2017 08:29:46:941 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 5.800,00

20/11/2017 15:56:59:198 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.000,00

20/11/2017 15:20:45:408 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 9.000,00

20/11/2017 14:53:56:914 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:16:47:289 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.500,00

20/11/2017 15:51:45:320 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 4.850,00

20/11/2017 08:29:46:941 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 6.200,00

20/11/2017 15:56:59:198 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.000,00

20/11/2017 15:20:45:408 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 13.000,00

20/11/2017 14:53:56:914 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:16:47:289 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.200,00

20/11/2017 15:51:45:320 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.107,96

20/11/2017 15:56:59:198 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.000,00

20/11/2017 15:20:45:408 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.000,00

20/11/2017 14:53:56:914 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:16:47:289 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:16:47:289 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.500,00

20/11/2017 15:56:59:198 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 3.000,00

20/11/2017 15:20:45:408 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 4.500,00
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Lote (32) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (33) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (34) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (35) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (36) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (37) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (38) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (39) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.900,00

20/11/2017 15:57:06:842 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 3.875,30

20/11/2017 15:24:50:221 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 7.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.000,00

20/11/2017 15:57:06:842 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.001,65

20/11/2017 15:24:50:221 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 9.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 100,00

20/11/2017 15:24:50:221 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 80,00

20/11/2017 15:24:50:221 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.700,00

20/11/2017 15:24:50:221 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.300,00

20/11/2017 15:56:24:370 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 5.100,00

20/11/2017 15:56:24:370 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 350,00

20/11/2017 15:56:24:370 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.000,00
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Lote (40) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (41) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (42) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (43) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (44) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (45) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.800,00

20/11/2017 15:56:24:370 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 560,00

20/11/2017 08:30:41:926 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:34:13:116 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.200,00

20/11/2017 15:35:06:051 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:34:13:116 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 250,00

20/11/2017 15:55:36:688 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 157,80

20/11/2017 08:33:39:527 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 350,00

20/11/2017 15:35:06:051 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 250,00

20/11/2017 14:55:33:074 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:34:13:116 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.200,00

20/11/2017 15:35:06:051 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 10:01:31:996 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRONICOS  R$ 7.259,00

20/11/2017 09:34:13:116 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 8.300,00

20/11/2017 08:33:39:527 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 12.300,00

20/11/2017 15:53:44:029 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 7.259,04

20/11/2017 15:35:06:051 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 14.500,00

20/11/2017 14:55:33:074 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 10:01:31:996 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRONICOS  R$ 14.572,00

20/11/2017 09:34:13:116 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 15.600,00

20/11/2017 15:55:36:688 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 14.572,32
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Lote (46) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (47) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (48) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (49) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (50) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (51) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (52) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

20/11/2017 08:33:39:527 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 15.800,00

20/11/2017 15:53:44:029 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 14.572,32

20/11/2017 15:35:06:051 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 25.000,00

20/11/2017 14:55:33:074 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:38:09:555 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 12.000,00

20/11/2017 08:34:53:160 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 11.300,00

20/11/2017 15:54:25:406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 12.000,00

20/11/2017 15:45:54:919 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 26.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:38:09:555 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.500,00

20/11/2017 15:58:11:509 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 2.401,75

20/11/2017 15:54:25:406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 3.000,00

20/11/2017 15:45:54:919 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:38:09:555 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

20/11/2017 15:54:25:406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.000,00

20/11/2017 15:45:54:919 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:38:09:555 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.800,00

20/11/2017 15:54:25:406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.100,00

20/11/2017 15:45:54:919 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:38:09:555 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 5.600,00

20/11/2017 15:45:54:919 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 08:36:42:653 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 4.100,00

20/11/2017 15:52:50:455 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.000,00

20/11/2017 15:49:51:012 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 5.000,00
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Lote (53) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (54) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (55) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (2) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:42:21:526 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 5.500,00

20/11/2017 15:49:51:012 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:42:21:526 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.500,00

20/11/2017 15:49:51:012 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:42:21:526 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 5.400,00

20/11/2017 15:52:50:455 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.000,00

20/11/2017 15:49:51:012 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2017 09:42:21:526 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.800,00

20/11/2017 08:36:42:653 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 4.100,00

20/11/2017 15:52:50:455 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 3.000,00

20/11/2017 15:49:51:012 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.000,00

20/11/2017 14:57:58:675 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:34:47:658 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.578,99

21/11/2017 14:33:50:628 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 4.580,00

21/11/2017 14:26:26:956 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 5.000,00

21/11/2017 14:24:39:929 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 5.185,00

21/11/2017 14:19:02:848 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.462,20

20/11/2017 09:18:49:261 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI  R$ 6.026,04

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 8.500,00

21/11/2017 14:15:23:774 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 9.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:27:21:569 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 9.200,00

21/11/2017 14:27:01:278 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 9.230,00

21/11/2017 14:25:20:775 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 9.269,99
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Lote (3) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (4) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (5) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (6) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (7) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

21/11/2017 14:24:57:547 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 10.600,00

21/11/2017 14:10:19:767 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 12.900,00

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 13.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:36:56:585 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.229,99

21/11/2017 14:36:08:889 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 5.230,00

21/11/2017 14:26:06:979 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 5.245,00

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 9.100,00

21/11/2017 14:25:57:141 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 12.050,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:32:56:358 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 17.400,00

21/11/2017 14:31:57:301 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 17.450,00

21/11/2017 14:29:31:344 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 17.705,14

21/11/2017 14:28:43:179 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 19.198,00

21/11/2017 14:13:08:574 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 24.000,00

21/11/2017 14:11:08:735 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 24.999,99

20/11/2017 09:18:49:261 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI  R$ 25.725,42

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 33.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:35:12:457 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 8.998,00

21/11/2017 14:34:40:985 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 9.000,00

21/11/2017 14:34:50:800 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 9.280,00

21/11/2017 14:34:07:737 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 9.300,00

20/11/2017 09:18:49:261 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI  R$ 12.562,88

21/11/2017 14:28:55:282 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 18.200,00

20/11/2017 08:20:47:361 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 28.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:42:01:701 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 11.229,98

21/11/2017 14:41:12:248 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 11.229,99

20/11/2017 08:50:20:169 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 20.000,00

20/11/2017 08:25:50:217 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 27.500,00

21/11/2017 14:31:20:125 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 34.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:14:10:403 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 19.998,00
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Lote (8) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (9) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (10) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (11) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (12) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

20/11/2017 14:48:27:676 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 20.000,00

21/11/2017 14:11:51:052 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 24.999,99

20/11/2017 14:59:47:902 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 25.000,00

20/11/2017 15:50:51:853 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 28.404,35

20/11/2017 08:25:50:217 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 45.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:39:19:237 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.381,00

21/11/2017 14:38:16:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.499,00

21/11/2017 14:18:22:833 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.973,00

21/11/2017 14:32:40:320 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.800,00

20/11/2017 08:25:50:217 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 4.500,00

20/11/2017 14:48:27:676 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:49:35:176 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 15.300,00

21/11/2017 14:48:12:654 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 15.557,92

21/11/2017 14:48:32:107 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 15.629,20

21/11/2017 14:14:06:388 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 19.631,79

21/11/2017 14:13:22:639 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 22.500,00

20/11/2017 14:59:47:902 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 14:38:45:384 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.300,00

21/11/2017 14:37:56:157 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.670,28

21/11/2017 14:12:58:243 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.222,57

21/11/2017 14:49:30:617 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 6.277,81

21/11/2017 14:36:32:000 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 10.000,00

20/11/2017 14:48:27:676 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:33:05:842 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 9.130,00

21/11/2017 15:28:36:064 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 9.250,00

21/11/2017 14:50:59:140 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 14.999,99

20/11/2017 15:59:48:004 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 16.181,62

21/11/2017 14:51:24:089 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 19.952,45

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:48:00:686 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 18.850,00
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Lote (13) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (14) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (15) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (16) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização.

Lote (17) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (18) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (19) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

21/11/2017 15:47:39:663 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 18.852,00

21/11/2017 14:58:45:161 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 25.711,25

21/11/2017 14:54:24:462 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 25.785,18

21/11/2017 14:51:43:544 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:34:53:506 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.840,00

21/11/2017 15:33:19:983 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 6.850,00

21/11/2017 14:54:43:741 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 26.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:19:55:763 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 624,98

21/11/2017 15:02:46:442 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 625,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:35:41:926 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.800,00

21/11/2017 15:35:09:303 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:43:18:814 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 530,00

21/11/2017 15:42:49:053 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 539,99

21/11/2017 15:14:11:649 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:46:20:774 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.610,00

21/11/2017 15:45:44:990 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.620,00

21/11/2017 15:15:36:933 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:57:32:765 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.400,00

21/11/2017 15:57:01:718 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.450,00

21/11/2017 15:40:50:425 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 1.680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:46:27:808 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 948,00

21/11/2017 15:46:01:788 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 949,00
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Lote (20) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (21) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (22) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (23) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (24) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (25) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (26) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:52:03:337 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 585,00

21/11/2017 15:51:32:286 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 589,02

21/11/2017 15:44:18:676 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 630,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 16:11:35:556 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.650,00

21/11/2017 16:11:18:355 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.699,00

21/11/2017 16:01:45:165 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 16:03:03:510 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 189,99

21/11/2017 16:02:05:626 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 190,00

21/11/2017 15:53:38:335 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 249,99

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:14:07:551 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 580,00

21/11/2017 15:46:42:593 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 15:59:09:168 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.789,00

21/11/2017 15:55:16:427 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.790,00

21/11/2017 15:47:32:532 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 5.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 16:15:14:022 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.785,00

21/11/2017 16:14:50:536 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.785,99

21/11/2017 16:03:40:087 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 1.843,00

21/11/2017 15:48:08:683 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:08:37:410 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 2.834,00

21/11/2017 17:08:24:875 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 2.834,99

21/11/2017 16:08:06:658 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 3.300,00

21/11/2017 16:07:51:894 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 3.360,00
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Lote (27) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (28) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (29) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (30) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (31) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (32) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (33) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

21/11/2017 16:09:17:320 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.899,00

21/11/2017 15:48:41:078 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:10:03:733 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 4.370,00

21/11/2017 17:10:18:272 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.374,80

21/11/2017 17:09:41:656 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 4.374,90

21/11/2017 17:03:50:690 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 4.589,99

21/11/2017 16:48:03:471 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 4.725,00

20/11/2017 15:20:45:408 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 13.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 16:14:01:663 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 988,00

21/11/2017 16:13:04:692 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 989,00

21/11/2017 16:11:48:400 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.065,79

21/11/2017 15:50:02:732 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 1.500,00

20/11/2017 09:16:47:289 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:16:47:289 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 16:54:24:417 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.939,99

21/11/2017 16:54:02:579 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.940,00

21/11/2017 16:03:31:975 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 16:18:03:182 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.875,00

20/11/2017 15:57:06:842 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 3.875,30

21/11/2017 16:18:26:103 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 6.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 15:57:06:842 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.001,65

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.000,00

21/11/2017 16:48:52:677 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 8.150,00
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Lote (34) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (35) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (36) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (37) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (38) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (39) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (40) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (41) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 100,00

21/11/2017 16:49:39:151 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 80,00

21/11/2017 16:51:18:379 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:22:33:650 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.700,00

21/11/2017 16:50:33:256 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.300,00

21/11/2017 16:52:06:726 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 7.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 5.100,00

21/11/2017 17:05:41:600 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 350,00

21/11/2017 17:05:14:951 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 1.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:22:47:043 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.644,00

21/11/2017 17:22:18:540 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 4.645,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:28:18:769 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 560,00

21/11/2017 17:21:25:684 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 1.110,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:36:57:945 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.199,99
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Lote (42) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (43) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (44) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (45) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (46) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (47) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

21/11/2017 17:20:38:728 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:32:59:684 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 138,00

21/11/2017 17:32:26:822 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 139,00

21/11/2017 17:30:10:145 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 141,99

21/11/2017 17:21:54:176 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 200,00

20/11/2017 08:33:39:527 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:34:13:116 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.200,00

20/11/2017 15:35:06:051 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:45:17:083 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 6.669,98

21/11/2017 17:43:02:073 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 6.675,99

20/11/2017 10:01:31:996 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRONICOS  R$ 7.259,00

20/11/2017 09:34:13:116 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 8.300,00

21/11/2017 17:22:04:605 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 10.061,28

21/11/2017 17:22:54:628 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 13.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:48:58:774 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 10.628,00

21/11/2017 17:49:00:510 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 10.629,99

21/11/2017 17:48:21:435 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 10.640,00

21/11/2017 17:32:13:059 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 12.980,00

21/11/2017 17:31:07:139 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 13.154,40

20/11/2017 10:01:31:996 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRONICOS  R$ 14.572,00

21/11/2017 17:25:46:593 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 22.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:39:22:286 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 10.899,00

21/11/2017 17:39:07:781 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 10.900,00

21/11/2017 17:39:26:341 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 10.930,00

21/11/2017 17:29:05:179 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 23.600,00
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Lote (48) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (49) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (50) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (51) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (52) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (53) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Lote (54) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:57:08:833 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.550,00

21/11/2017 17:56:45:909 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.559,90

21/11/2017 17:52:44:853 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.655,00

21/11/2017 17:36:31:504 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:38:09:555 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

20/11/2017 15:54:25:406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 1.000,00

21/11/2017 17:36:59:917 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:38:09:555 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.800,00

20/11/2017 15:54:25:406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 5.100,00

21/11/2017 17:37:25:205 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:38:09:555 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 5.600,00

21/11/2017 17:37:50:814 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:52:18:150 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 2.384,64

21/11/2017 17:51:57:140 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.759,00

21/11/2017 17:45:20:921 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 3.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2017 09:42:21:526 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 5.500,00

20/11/2017 15:49:51:012 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:48:59:931 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.240,00

21/11/2017 17:48:32:803 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 4.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 18:10:02:655 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.750,00
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Lote (55) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização

 

    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 21/11/2017, às 14:44:16 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 18:07:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 18:07:52 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:22:30 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:22:30 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado, tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:22:30 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 4.545,96.

 

    No dia 21/11/2017, às 14:41:17 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:23:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:23:43 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para copa,

21/11/2017 18:09:43:994 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.759,00

20/11/2017 15:49:51:012 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/11/2017 17:56:23:866 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME  R$ 2.350,00

21/11/2017 17:56:29:272 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME  R$ 2.380,00

21/11/2017 17:56:30:269 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI  R$ 2.390,00

21/11/2017 17:55:55:424 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  R$ 2.400,00

21/11/2017 17:55:20:589 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.500,00
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cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:22:47 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:22:47 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:22:47 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 9.198,97.

 

    No dia 21/11/2017, às 14:49:23 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:27:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:27:19 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:23:05 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:23:05 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:23:05 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 5.222,76.

 

    No dia 21/11/2017, às 14:46:54 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:29:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:29:23 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da
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proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:23:20 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:23:20 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:23:20 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 17.318,42.

 

    No dia 21/11/2017, às 14:48:00 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:42:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:42:45 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:23:34 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:23:34 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:23:34 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 8.993,88.

 

    No dia 21/11/2017, às 14:56:51 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:31:35 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:23:50 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 29/11/2017, às 14:23:50 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:23:50 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 11.164,20.

 

    No dia 21/11/2017, às 14:39:52 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:44:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:44:14 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:24:04 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:24:04 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:24:04 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 19.978,79.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:00:36 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:34:21 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 05/12/2017, às 17:20:21 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2017, às 17:20:21 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para copa,
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cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 05/12/2017, às 17:20:21 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 1.376,98.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:03:59 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:37:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:37:36 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:24:26 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:24:26 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:24:26 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 15.248,00.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:07:13 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:39:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:39:34 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:24:44 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:24:44 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso
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e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:24:44 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 5.283,67.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:44:49 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 17:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 17:01:34 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 04/12/2017, às 13:40:55 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 13:40:55 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 04/12/2017, às 13:40:55 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI com o valor R$

9.115,89.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:48:24 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:41:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:41:43 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:28:20 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:28:20 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.
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    No dia 29/11/2017, às 14:28:20 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 18.761,26.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:37:16 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 18:09:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 18:09:38 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:28:31 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:28:31 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:28:31 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 6.836,88.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:32:21 horas, no lote (14) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 18:12:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 18:12:30 horas, no lote (14) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:29:00 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:00 horas, no lote (14) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:00 horas, no lote (14) - Aquisição de materiais para copa,
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cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 624,60.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:37:54 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 18:17:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 18:17:49 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME. No dia 23/11/2017, às 17:33:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 17:33:21 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:29:10 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:10 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:10 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 2.514,90.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:45:14 horas, no lote (16) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:04:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:04:16 horas, no lote (16) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:29:21 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:21 horas, no lote (16) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:21 horas, no lote (16) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 529,20.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:47:09 horas, no lote (17) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:05:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:05:47 horas, no lote (17) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:29:34 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:34 horas, no lote (17) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:34 horas, no lote (17) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.605,90.

 

    No dia 21/11/2017, às 16:02:43 horas, no lote (18) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:08:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:08:01 horas, no lote (18) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:29:52 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:52 horas, no lote (18) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

05/12/2017 Página 27 de 49



 

    No dia 29/11/2017, às 14:29:52 horas, no lote (18) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.380,00.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:47:25 horas, no lote (19) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:09:44 horas, no lote (19) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:30:05 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:30:05 horas, no lote (19) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:30:05 horas, no lote (19) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 946,80.

 

    No dia 21/11/2017, às 15:52:55 horas, no lote (20) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:42:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:42:49 horas, no lote (20) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:32:31 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:32:31 horas, no lote (20) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:32:31 horas, no lote (20) - Aquisição de materiais para copa,
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cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 585,00.

 

    No dia 21/11/2017, às 16:45:17 horas, no lote (21) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:44:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:44:46 horas, no lote (21) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:37:48 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:37:48 horas, no lote (21) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:37:48 horas, no lote (21) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 1.648,32.

 

    No dia 21/11/2017, às 16:12:25 horas, no lote (22) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 17:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 17:03:10 horas, no lote (22) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:38:14 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:38:14 horas, no lote (22) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:38:14 horas, no lote (22) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI com o valor R$
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189,72.

 

    No dia 21/11/2017, às 16:45:32 horas, no lote (23) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:11:48 horas, no lote (23) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:23:46 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:23:46 horas, no lote (23) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA. No dia 05/12/2017, às 17:21:45 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (23) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2017, às 16:45:54 horas, no lote (24) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:12:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:12:38 horas, no lote (24) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:38:50 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:38:50 horas, no lote (24) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:38:50 horas, no lote (24) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 2.788,76.
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    No dia 21/11/2017, às 16:46:11 horas, no lote (25) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:14:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:14:13 horas, no lote (25) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:39:04 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:39:04 horas, no lote (25) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:39:04 horas, no lote (25) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.785,00.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:16:11 horas, no lote (26) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:45:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:45:50 horas, no lote (26) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:39:19 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:39:19 horas, no lote (26) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:39:19 horas, no lote (26) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 2.833,75.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:16:37 horas, no lote (27) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
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23/11/2017, às 17:04:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 17:04:49 horas, no lote (27) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:40:18 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:40:17 horas, no lote (27) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:40:17 horas, no lote (27) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI com o valor R$

4.370,00.

 

    No dia 21/11/2017, às 16:46:41 horas, no lote (28) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:47:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:47:59 horas, no lote (28) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:40:31 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:40:31 horas, no lote (28) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:40:31 horas, no lote (28) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 987,84.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:01:57 horas, no lote (29) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/11/2017, às 15:17:43 horas, no lote (29) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:40:48 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:40:48 horas, no lote (29) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:40:48 horas, no lote (29) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 2.860,80.

 

    No dia 21/11/2017, às 16:56:39 horas, no lote (30) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 17:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 17:25:19 horas, no lote (30) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA. No dia 24/11/2017, às 15:43:52 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2017, às 15:43:52 horas, no lote (30) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:41:04 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:41:04 horas, no lote (30) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:41:04 horas, no lote (30) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 2.232,00.
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    No dia 21/11/2017, às 17:17:17 horas, no lote (31) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:27:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:27:36 horas, no lote (31) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:41:52 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:41:52 horas, no lote (31) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:41:52 horas, no lote (31) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 3.874,65.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:02:19 horas, no lote (32) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:47:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:47:12 horas, no lote (32) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:42:08 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:42:08 horas, no lote (32) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:42:08 horas, no lote (32) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 2.001,65.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:16:57 horas, no lote (33) - Aquisição de materiais para copa,
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cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:29:34 horas, no lote (33) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:42:19 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:42:19 horas, no lote (33) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:42:19 horas, no lote (33) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 72,80.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:31:05 horas, no lote (34) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:31:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:31:32 horas, no lote (34) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:42:37 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:42:37 horas, no lote (34) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:42:37 horas, no lote (34) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 49,61.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:34:38 horas, no lote (35) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 17:17:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/11/2017, às 17:17:51 horas, no lote (35) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA. No dia 24/11/2017, às 15:33:27 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (35) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:16:25 horas, no lote (36) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:33:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:33:32 horas, no lote (36) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:43:02 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:43:02 horas, no lote (36) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:43:02 horas, no lote (36) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 5.250,00.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:15:58 horas, no lote (37) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:35:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:35:25 horas, no lote (37) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:43:19 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:43:19 horas, no lote (37) - Aquisição de materiais para copa,
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cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:43:19 horas, no lote (37) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 4.014,78.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:42:55 horas, no lote (38) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:37:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:37:15 horas, no lote (38) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:43:43 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:43:42 horas, no lote (38) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:43:42 horas, no lote (38) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 226,92.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:25:40 horas, no lote (39) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:42:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:42:10 horas, no lote (39) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:43:57 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:43:57 horas, no lote (39) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso
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e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:43:57 horas, no lote (39) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 3.738,10.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:32:46 horas, no lote (40) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 17:22:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 17:22:54 horas, no lote (40) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA. No dia 24/11/2017, às 15:38:43 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (40) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:47:11 horas, no lote (41) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:54:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:54:52 horas, no lote (41) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:44:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:44:53 horas, no lote (41) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:44:53 horas, no lote (41) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.178,95.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:35:08 horas, no lote (42) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
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23/11/2017, às 16:49:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:49:45 horas, no lote (42) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:45:16 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:45:16 horas, no lote (42) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:45:16 horas, no lote (42) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 138,00.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:34:04 horas, no lote (43) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:57:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:57:11 horas, no lote (43) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 14:45:26 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 14:45:26 horas, no lote (43) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 14:45:26 horas, no lote (43) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.114,20.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:46:26 horas, no lote (44) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 17:06:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/11/2017, às 17:06:58 horas, no lote (44) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 04/12/2017, às 13:42:23 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 13:42:23 horas, no lote (44) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 04/12/2017, às 13:42:23 horas, no lote (44) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI com o valor R$

6.668,64.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:49:47 horas, no lote (45) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:51:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:51:07 horas, no lote (45) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 05/12/2017, às 17:23:25 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2017, às 17:23:25 horas, no lote (45) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 05/12/2017, às 17:23:25 horas, no lote (45) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 10.627,68.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:40:37 horas, no lote (46) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 17:49:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 17:49:58 horas, no lote (46) - Aquisição de materiais para copa,
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cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:12:27 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:12:27 horas, no lote (46) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:12:27 horas, no lote (46) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 10.348,80.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:59:07 horas, no lote (47) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 15:58:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 15:58:57 horas, no lote (47) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:12:44 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:12:44 horas, no lote (47) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:12:44 horas, no lote (47) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.549,60.

 

    No dia 21/11/2017, às 18:02:55 horas, no lote (48) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:00:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:00:38 horas, no lote (48) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da
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proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:12:57 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:12:57 horas, no lote (48) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:12:57 horas, no lote (48) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 963,20.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:56:29 horas, no lote (49) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:02:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:02:02 horas, no lote (49) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:13:11 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:13:10 horas, no lote (49) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:13:10 horas, no lote (49) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 3.756,78.

 

    No dia 21/11/2017, às 18:06:49 horas, no lote (50) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:03:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:03:22 horas, no lote (50) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:13:25 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 29/11/2017, às 15:13:25 horas, no lote (50) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:13:25 horas, no lote (50) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 4.574,40.

 

    No dia 21/11/2017, às 18:09:27 horas, no lote (51) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 17:12:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 17:12:19 horas, no lote (51) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:13:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:13:53 horas, no lote (51) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:13:53 horas, no lote (51) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME com o valor R$

2.384,64.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:59:36 horas, no lote (52) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:04:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:04:44 horas, no lote (52) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:14:11 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 29/11/2017, às 15:14:11 horas, no lote (52) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:14:11 horas, no lote (52) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 4.450,00.

 

    No dia 21/11/2017, às 18:16:00 horas, no lote (53) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:07:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:07:06 horas, no lote (53) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:14:25 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:14:25 horas, no lote (53) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:14:25 horas, no lote (53) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 3.493,70.

 

    No dia 21/11/2017, às 18:11:30 horas, no lote (54) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/11/2017, às 16:08:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2017, às 16:08:23 horas, no lote (54) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:14:38 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:14:38 horas, no lote (54) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:14:38 horas, no lote (54) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 2.749,80.

 

    No dia 21/11/2017, às 17:58:43 horas, no lote (55) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2017, às 18:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 18:25:19 horas, no lote (55) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME. No dia 24/11/2017, às 15:39:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2017, às 15:39:45 horas, no lote (55) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 29/11/2017, às 15:15:06 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 15:15:06 horas, no lote (55) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:15:06 horas, no lote (55) - Aquisição de materiais para copa,

cozinha e higienização -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME com o valor R$

2.371,44.

 

    No dia 20/11/2017, às 16:51:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (1) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 20/11/2017, às 16:53:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -
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desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (2) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 20/11/2017, às 16:54:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (3) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 20/11/2017, às 16:56:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (4) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 20/11/2017, às 16:57:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (5) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 20/11/2017, às 17:00:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL 1205 LTDA - ME, no lote (6) -

Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

Proposta desclassificada por apresentar preço inexequível.

 

    No dia 20/11/2017, às 17:00:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (6) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 20/11/2017, às 17:03:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL 1205 LTDA - ME, no lote (7) -

Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

Proposta desclassificada por apresentar preço inexequível.

 

    No dia 20/11/2017, às 17:04:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -
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desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (7) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 20/11/2017, às 17:05:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL 1205 LTDA - ME, no lote (8) -

Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

Proposta desclassificada por apresentar preço inexequível.

 

    No dia 20/11/2017, às 17:08:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL 1205 LTDA - ME, no lote (11) -

Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

Proposta desclassificada por apresentar preço inexequível.

 

    No dia 20/11/2017, às 17:09:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (12) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 20/11/2017, às 17:10:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS E EQUIPA, no lote (13) - Aquisição de materiais para copa, cozinha e

higienização. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por apresentar

preço exorbitante.

 

    No dia 22/11/2017, às 18:17:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME, no lote (15) - Aquisição

de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por não encaminhar proposta e documentação para análise.

 

    No dia 22/11/2017, às 18:25:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME, no lote (55) - Aquisição

de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi: Empresa

DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME desclassificada por deixar de encaminhar proposta e

documentação para análise.

 

    No dia 23/11/2017, às 17:17:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (35) -
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Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

Após tentativa de negociação, a proposta foi desclassificada tendo em vista que o preço

está acima do máximo aceitável e não ser possível a sua redução.

 

    No dia 23/11/2017, às 17:22:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (40) -

Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

Após tentativa de negociação, a proposta foi desclassificada tendo em vista que o preço

está acima do máximo aceitável e não ser possível a sua redução.

 

    No dia 23/11/2017, às 17:25:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (30) -

Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

Após tentativa de negociação, a proposta foi desclassificada tendo em vista que o preço

está acima do máximo aceitável e não ser possível a sua redução.

 

    No dia 24/11/2017, às 15:33:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME, no lote (35) - Aquisição

de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por não encaminhar proposta e documentação para análise.

 

    No dia 24/11/2017, às 15:38:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, no lote (40) -

Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

Após tentativa de negociação, a proposta foi desclassificada tendo em vista que o preço

está acima do máximo aceitável e não ser possível a sua redução.

 

    No dia 29/11/2017, às 15:23:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (23) -

Aquisição de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi:

A proposta da empresa COPEL PEÇAS foi desclassificada para este item tendo em vista

que o preço está acima do máximo aceitável e não ser possível a sua redução.

 

    No dia 05/12/2017, às 17:21:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME, no lote (23) - Aquisição

de materiais para copa, cozinha e higienização. O motivo da desclassificação foi: Empresa

DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME desclassificada por deixar de encaminhar proposta e

documentação para análise.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ELMA GUIMARAES

Pregoeiro da disputa

 

APARECIDA AUXILIADORA MAGALHAES SANTOS

Autoridade Competente

 

VIVIANE RODRIGUES GUIMA RAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.867.306/0001-01 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

10.377.790/0001-82 COMERCIAL 1205 LTDA - ME

13.597.348/0001-50 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA

27.922.878/0001-30 COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI

02.528.743/0001-64 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

26.338.197/0001-67 DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME

11.966.241/0001-06 JBA COMERCIAL LTDA

09.208.840/0001-19 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS

21.687.346/0001-80 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI

03.818.333/0001-10 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
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