
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 201803000084140)

 

     às 10:06:52 horas do dia 04/12/2018 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). MARCELO DE AMORIM, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

201803000084140 - 2018/051/2018 que tem por objeto A presente licitação tem por objeto a

aquisição de materiais para manutenção em aparelhos de ar condicionado no prédio do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e de todas as comarcas do interior.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Gás refrigerante.

Lote (2) - Tubo de cobre.

Lote (3) - Tubo de cobre.

Lote (4) - Tubo de cobre.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 36.006,60

03/12/2018 19:10:41:984 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 36.000,00

03/12/2018 17:50:23:725 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 989.000,00

03/12/2018 16:47:00:857 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 35.999,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 7.500,00

03/12/2018 19:10:41:984 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.000,00

03/12/2018 19:10:41:984 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 7.581,50
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Lote (5) - Tubo de cobre.

Lote (6) - Fita aluminizada.

Lote (7) - Tubo esponjoso.

Lote (8) - Tubo esponjoso.

Lote (9) - Tubo esponjoso.

Lote (10) - Tubo esponjoso.

Lote (11) - Suporte para condensadora.

Lote (12) - Suporte para condensadora.

Lote (13) - Fita PVC.

03/12/2018 19:10:41:984 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 7.000,00

03/12/2018 19:10:41:984 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.161,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 630,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 189,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 532,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:24:40:925 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.000,00

03/12/2018 19:37:08:547 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 5.000,00

03/12/2018 16:49:56:955 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 1.988,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:24:40:925 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.000,00

03/12/2018 19:37:08:547 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 5.000,00

03/12/2018 16:49:56:955 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 1.676,00
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Lote (14) - Capacitor duplo.

Lote (15) - Capacitor duplo.

Lote (16) - Capacitor duplo.

Lote (17) - Capacitor duplo.

Lote (18) - Capacitor ar condicionado.

Lote (19) - Capacitor ar condicionado.

Lote (20) - União regular.

Lote (21) - União regular.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:24:40:925 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

03/12/2018 19:37:08:547 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:24:40:925 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.000,00

03/12/2018 19:37:08:547 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 16:24:40:925 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

03/12/2018 19:37:08:547 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.174,80

03/12/2018 19:18:31:649 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 987,00

03/12/2018 19:18:31:649 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 158,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 145,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 114,45

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 55,50
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Lote (22) - União regular.

Lote (23) - União regular.

Lote (24) - Porca curta.

Lote (25) - Porca curta.

Lote (26) - Porca curta.

Lote (27) - Porca curta.

Lote (28) - Refil MAPP.

Lote (29) - Vareta Foscoper.

Lote (30) - Coletor de limpeza.

Lote (31) - Máquina para limpeza de ar condicionado.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 84,15

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 177,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 96,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 58,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 116,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 205,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.451,00

03/12/2018 19:22:41:950 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 7.000,00

03/12/2018 16:51:52:019 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 4.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.776,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:10:54:151 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.140,00
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Lote (32) - Maçarico portátil para gás.

Lote (33) - Gás refrigerante.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Gás refrigerante.

Lote (2) - Tubo de cobre.

Lote (3) - Tubo de cobre.

Lote (4) - Tubo de cobre.

Lote (5) - Tubo de cobre.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:10:54:151 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 797,37

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2018 17:10:54:151 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 10.647,60

03/12/2018 19:21:08:566 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 10.647,00

03/12/2018 17:51:06:099 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

03/12/2018 16:53:51:814 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 10.646,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 10:34:58:613 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 34.088,38

04/12/2018 10:35:06:072 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 34.198,00

04/12/2018 10:34:48:995 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 34.200,00

03/12/2018 17:50:23:725 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 989.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 7.500,00

03/12/2018 19:10:41:984 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.000,00

03/12/2018 19:10:41:984 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 7.581,50

03/12/2018 19:10:41:984 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (6) - Fita aluminizada.

Lote (7) - Tubo esponjoso.

Lote (8) - Tubo esponjoso.

Lote (9) - Tubo esponjoso.

Lote (10) - Tubo esponjoso.

Lote (11) - Suporte para condensadora.

Lote (12) - Suporte para condensadora.

Lote (13) - Fita PVC.

04/12/2018 10:26:59:665 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 6.998,97

03/12/2018 16:06:50:251 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.161,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 630,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 189,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 16:09:21:794 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 532,50

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 10:59:39:365 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.070,00

04/12/2018 10:59:19:789 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 1.204,14

03/12/2018 16:49:56:955 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 1.988,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 11:04:36:145 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

04/12/2018 11:04:28:847 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 1.010,71

03/12/2018 16:49:56:955 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 1.676,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 10:40:02:830 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 884,61

03/12/2018 16:24:40:925 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00
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Lote (14) - Capacitor duplo.

Lote (15) - Capacitor duplo.

Lote (16) - Capacitor duplo.

Lote (17) - Capacitor duplo.

Lote (18) - Capacitor ar condicionado.

Lote (19) - Capacitor ar condicionado.

Lote (20) - União regular.

Lote (21) - União regular.

Lote (22) - União regular.

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 10:42:41:922 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 1.876,01

04/12/2018 10:42:35:655 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.878,01

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 10:56:33:586 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 976,26

04/12/2018 10:56:19:630 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 980,16

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 11:01:32:125 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 997,52

04/12/2018 11:01:15:103 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 1.005,69

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 987,00

03/12/2018 19:18:31:649 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 158,75

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 145,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:07:31:531 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 114,45

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 55,50

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 84,15
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Lote (23) - União regular.

Lote (24) - Porca curta.

Lote (25) - Porca curta.

Lote (26) - Porca curta.

Lote (27) - Porca curta.

Lote (28) - Refil MAPP.

Lote (29) - Vareta Foscoper.

Lote (30) - Coletor de limpeza.

Lote (31) - Máquina para limpeza de ar condicionado.

Lote (32) - Maçarico portátil para gás.

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 177,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 96,40

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:08:41:421 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 58,60

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 116,10

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 205,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 11:30:53:324 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 3.533,00

04/12/2018 11:30:50:776 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 3.535,00

04/12/2018 11:17:28:759 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.920,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:09:58:738 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.776,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:10:54:151 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2018 17:10:54:151 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 797,37
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Lote (33) - Gás refrigerante.

 

    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 04/12/2018, às 10:36:55 horas, no lote (1) - Gás refrigerante. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:55:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:55:05 horas, no lote (1) - Gás refrigerante. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:46:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:46:54 horas, no lote (1) - Gás refrigerante. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:46:54 horas, no lote (1) - Gás refrigerante. -  pelo critério de

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

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E EQU com o valor R$ 34.087,90.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:54:12 horas, no lote (2) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:55:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:55:36 horas, no lote (2) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:46:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2018 11:29:10:386 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E EQU  R$ 10.070,99

04/12/2018 11:29:08:143 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 10.072,99

04/12/2018 11:28:21:754 ADRIANO PEREIRA MACIEL  R$ 10.100,00

03/12/2018 17:51:06:099 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00
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    No dia 11/12/2018, às 09:46:04 horas, no lote (2) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposa  e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:46:04 horas, no lote (2) - Tubo de cobre. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 7.460,80.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:48:20 horas, no lote (3) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:56:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:56:03 horas, no lote (3) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:45:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:45:14 horas, no lote (3) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:45:14 horas, no lote (3) - Tubo de cobre. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 5.595,60.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:54:56 horas, no lote (4) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:56:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:56:32 horas, no lote (4) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:44:28 horas, no lote (4) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual
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adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:44:28 horas, no lote (4) - Tubo de cobre. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 7.581,50.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:32:58 horas, no lote (5) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:57:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:57:02 horas, no lote (5) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:43:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:43:43 horas, no lote (5) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto. No dia 13/12/2018, às 09:14:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:14:36 horas, no lote (5) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante teve o

presente objeto adjudicado e a destempo pediu sua desclassificação. No dia 13/12/2018, às

09:15:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2018, às 09:15:47 horas, no lote (5) - Tubo de cobre. -  a situação do lote foi

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

DE AMORIM - desclassificou o fornecedor: PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE

INFORMATICA E EQU. No dia 13/12/2018, às 09:53:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (5) - Tubo de cobre. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:49:11 horas, no lote (6) - Fita aluminizada. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:57:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:57:41 horas, no lote (6) - Fita aluminizada. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante
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apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:42:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:42:59 horas, no lote (6) - Fita aluminizada. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:42:59 horas, no lote (6) - Fita aluminizada. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 365,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:39:03 horas, no lote (7) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:58:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:58:33 horas, no lote (7) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:42:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:42:14 horas, no lote (7) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:42:14 horas, no lote (7) - Tubo esponjoso. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.161,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:47:28 horas, no lote (8) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:59:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:59:14 horas, no lote (8) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:41:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:41:33 horas, no lote (8) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote
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foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:41:33 horas, no lote (8) - Tubo esponjoso. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 630,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:34:50 horas, no lote (9) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 10:59:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 10:59:55 horas, no lote (9) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:40:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:40:52 horas, no lote (9) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:40:52 horas, no lote (9) - Tubo esponjoso. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 189,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:35:55 horas, no lote (10) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:00:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:00:25 horas, no lote (10) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:40:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:40:06 horas, no lote (10) - Tubo esponjoso. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.
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    No dia 11/12/2018, às 09:40:06 horas, no lote (10) - Tubo esponjoso. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 532,50.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:01:27 horas, no lote (11) - Suporte para condensadora. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:18:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2018, às 11:18:53 horas, no lote (11) - Suporte para condensadora. -  a

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

O arrematante apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor.

No dia 11/12/2018, às 09:39:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:39:10 horas, no lote (11) - Suporte para condensadora. -  a

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

arrematante declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:39:10 horas, no lote (11) - Suporte para condensadora. -  pelo

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

COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.069,95.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:10:35 horas, no lote (12) - Suporte para condensadora. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:20:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2018, às 11:20:37 horas, no lote (12) - Suporte para condensadora. -  a

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

O arrematante apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor.

No dia 11/12/2018, às 09:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:35:09 horas, no lote (12) - Suporte para condensadora. -  a

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

arrematante declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:35:09 horas, no lote (12) - Suporte para condensadora. -  pelo

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

COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 1.000,00.
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    No dia 04/12/2018, às 10:46:34 horas, no lote (13) - Fita PVC. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:21:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/12/2018, às 11:21:18 horas, no lote (13) - Fita PVC. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:34:21 horas, no lote (13) - Fita PVC. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:34:21 horas, no lote (13) - Fita PVC. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREVEINFO COMERCIO E

SERVICOS DE INFORMATICA E EQU com o valor R$ 883,50.

 

    No dia 04/12/2018, às 10:45:32 horas, no lote (14) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:22:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/12/2018, às 11:22:02 horas, no lote (14) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:33:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:33:11 horas, no lote (14) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:33:11 horas, no lote (14) - Capacitor duplo. -  pelo critério de

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

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E EQU com o valor R$ 1.875,60.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:17:01 horas, no lote (15) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:22:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

13/12/2018 Página 15 de 24



    No dia 10/12/2018, às 11:22:49 horas, no lote (15) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:32:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:32:25 horas, no lote (15) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:32:25 horas, no lote (15) - Capacitor duplo. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:02:53 horas, no lote (16) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:23:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/12/2018, às 11:23:48 horas, no lote (16) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:31:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:31:39 horas, no lote (16) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:31:39 horas, no lote (16) - Capacitor duplo. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 997,20.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:00:17 horas, no lote (17) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:24:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/12/2018, às 11:24:23 horas, no lote (17) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:30:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

13/12/2018 Página 16 de 24



 

    No dia 11/12/2018, às 09:30:55 horas, no lote (17) - Capacitor duplo. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:30:55 horas, no lote (17) - Capacitor duplo. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 987,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:04:21 horas, no lote (18) - Capacitor ar condicionado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:24:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2018, às 11:24:58 horas, no lote (18) - Capacitor ar condicionado. -  a

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

O arrematante apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor.

No dia 11/12/2018, às 09:30:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:30:14 horas, no lote (18) - Capacitor ar condicionado. -  a

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

arrematante declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:30:14 horas, no lote (18) - Capacitor ar condicionado. -  pelo

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

COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 158,75.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:14:14 horas, no lote (19) - Capacitor ar condicionado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2018, às 11:25:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2018, às 11:25:34 horas, no lote (19) - Capacitor ar condicionado. -  a

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

O arrematante apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor.

No dia 11/12/2018, às 09:29:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:29:36 horas, no lote (19) - Capacitor ar condicionado. -  a

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

arrematante declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o
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edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:29:36 horas, no lote (19) - Capacitor ar condicionado. -  pelo

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

COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 145,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:13:19 horas, no lote (20) - União regular. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:09:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:09:53 horas, no lote (20) - União regular. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:28:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:28:51 horas, no lote (20) - União regular. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:28:51 horas, no lote (20) - União regular. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 114,45.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:19:02 horas, no lote (21) - União regular. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:01:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:01:11 horas, no lote (21) - União regular. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:22:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:22:04 horas, no lote (21) - União regular. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:22:04 horas, no lote (21) - União regular. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COPEL COMERCIAL
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DE PECAS LTDA com o valor R$ 55,50.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:05:20 horas, no lote (22) - União regular. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:01:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:01:46 horas, no lote (22) - União regular. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:22:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:22:53 horas, no lote (22) - União regular. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:22:53 horas, no lote (22) - União regular. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 84,15.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:06:17 horas, no lote (23) - União regular. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:02:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:02:23 horas, no lote (23) - União regular. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:23:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:23:45 horas, no lote (23) - União regular. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:23:45 horas, no lote (23) - União regular. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 177,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:30:16 horas, no lote (24) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:03:07 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:03:07 horas, no lote (24) - Porca curta. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:24:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:24:24 horas, no lote (24) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:24:24 horas, no lote (24) - Porca curta. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE

PECAS LTDA com o valor R$ 96,40.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:29:20 horas, no lote (25) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:03:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:03:34 horas, no lote (25) - Porca curta. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:25:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:25:05 horas, no lote (25) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:25:05 horas, no lote (25) - Porca curta. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE

PECAS LTDA com o valor R$ 58,60.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:17:53 horas, no lote (26) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:04:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:04:12 horas, no lote (26) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante
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apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:25:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:25:48 horas, no lote (26) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:25:48 horas, no lote (26) - Porca curta. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE

PECAS LTDA com o valor R$ 116,10.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:20:40 horas, no lote (27) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:04:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:04:41 horas, no lote (27) - Porca curta. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:26:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:26:28 horas, no lote (27) - Porca curta. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:26:28 horas, no lote (27) - Porca curta. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE

PECAS LTDA com o valor R$ 205,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:31:47 horas, no lote (28) - Refil MAPP. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:05:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:05:13 horas, no lote (28) - Refil MAPP. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:27:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:27:11 horas, no lote (28) - Refil MAPP. -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:27:11 horas, no lote (28) - Refil MAPP. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREVEINFO COMERCIO E

SERVICOS DE INFORMATICA E EQU com o valor R$ 3.533,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:43:11 horas, no lote (29) - Vareta Foscoper. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 09:32:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (29) - Vareta Foscoper. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:31:05 horas, no lote (30) - Coletor de limpeza. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:06:09 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:06:09 horas, no lote (30) - Coletor de limpeza. -  a situação do

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

arrematante apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No

dia 11/12/2018, às 09:27:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:27:59 horas, no lote (30) - Coletor de limpeza. -  a situação do

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

declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo

pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:27:59 horas, no lote (30) - Coletor de limpeza. -  pelo critério de

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

DE PECAS LTDA com o valor R$ 2.776,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:47:25 horas, no lote (31) - Máquina para limpeza de ar

condicionado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às

11:06:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:06:45 horas, no lote (31) - Máquina para limpeza de ar

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

alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou toda documentação de acordo com o

edital. Declaro vencedor. No dia 11/12/2018, às 09:21:05 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:21:05 horas, no lote (31) - Máquina para limpeza de ar

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

seguinte: O arrematante declarado vencedor apresentou proposta e documentação de

acordo com o edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:21:05 horas, no lote (31) - Máquina para limpeza de ar

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

empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 2.140,00.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:45:46 horas, no lote (32) - Maçarico portátil para gás. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:07:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:07:13 horas, no lote (32) - Maçarico portátil para gás. -  a

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

O arrematante apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor.

No dia 11/12/2018, às 09:20:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:20:21 horas, no lote (32) - Maçarico portátil para gás. -  a

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

arrematante declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:20:21 horas, no lote (32) - Maçarico portátil para gás. -  pelo

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

COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 797,37.

 

    No dia 04/12/2018, às 11:32:28 horas, no lote (33) - Gás refrigerante. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2018, às 11:07:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 11:07:45 horas, no lote (33) - Gás refrigerante. -  a situação do lote

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

apresentou toda documentação de acordo com o edital. Declaro vencedor. No dia

11/12/2018, às 09:19:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2018, às 09:19:30 horas, no lote (33) - Gás refrigerante. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado
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vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe o presente objeto.

 

    No dia 11/12/2018, às 09:19:30 horas, no lote (33) - Gás refrigerante. -  pelo critério de

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

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E EQU com o valor R$ 10.070,80.

 

    No dia 07/12/2018, às 09:32:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (29) - Vareta

Foscoper. O motivo da desclassificação foi: A arrematante pediu a sua desclassificação

alegando que não pode quotar o valor estimado.

 

    No dia 13/12/2018, às 09:15:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

E EQU, no lote (5) - Tubo de cobre. O motivo da desclassificação foi: Não conseguiu ajustar

sua proposta ao valor estimado. Pediu desclassificação.

 

    No dia 13/12/2018, às 09:53:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, no lote (5) - Tubo de

cobre. O motivo da desclassificação foi: A segunda colocada pediu sua desclassificação,

sob alegação de que o preço estimado está a baixo do mercado.

 

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

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

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MARCELO DE AMORIM

Pregoeiro da disputa

 

APARECIDA AUXILIADORA MAGALHAES SANTOS

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
19.440.323/0001-24 ADRIANO PEREIRA MACIEL

02.528.743/0001-64 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

00.781.399/0001-95 PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E EQU
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