
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2011/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 4.302.524-

4/2011)

 

     Às 15:03:49 horas do dia 22/12/2011 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

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

Pregoeiro da disputa Sr(a). ANA PAULA SALVIANO CAMPOS, e a respectiva Equipe de

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

Pregão Nº Processo: 4.302.524-4/2011 - 2011/047/2011 que tem por objeto Aquisição de

material para consumo (Balde, Desinfetante, Esponja, Flanela, Lixeira, Papel Higiênico,

Sabonete Liquido, entre outros), para limpeza e conservação dos Cemitérios Municipais,

para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social  SEMAS, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Balde em plástico resistente, com alça, capacidade para 10 litros, na cor azul.

Lote (2) - Balde em plástico resistente, com alça, capacidade para 20 litros,na cor vermelha

Lote (3) - Desinfetante, bactericida e desodorizante, para sanitários, pisos, portas e azulejos.

Aspecto líquido. Composição: tensoativo não ionico ou pacificante, quaternário de amônia,

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 17:59:54:349 ECOPLAST COMERCIO DE CONTEINERES PLASTICOS
LTDA  R$ 170,00

22/12/2011 11:40:41:571 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 30,00

21/12/2011 17:36:04:781 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 2.000,00

22/12/2011 14:19:56:463 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA  R$ 500.000,00

21/12/2011 16:14:24:166 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 920,00

22/12/2011 09:13:03:638 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 17:59:54:349 ECOPLAST COMERCIO DE CONTEINERES PLASTICOS
LTDA  R$ 780,00

22/12/2011 11:40:41:571 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 30,00

21/12/2011 17:36:04:781 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 3.000,00

21/12/2011 16:14:24:166 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.300,00

22/12/2011 09:13:03:638 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

16/12/2011 10:34:16:933 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 15,00



essência de lavanda,e água, embalagem em galão resistente com 2 lt.

Lote (4) - Esponja para limpeza, em aço, pacote com 8 unidades.

Lote (5) - Esponja para limpeza dupla face, em poliuretano e fibra sintética, com bactericida

e um lado abrasivo

Lote (6) - Flanela para limpeza 100% algodão, 30x50cm, na cor branca.

Lote (7) - Lixeira Plástico com pedal-trava com capacidade para/20,0L. Fabricada em

polietileno de media densidade, cor cinza, formato cilindrico ou retangular com bordas

recortadas, hastes de acionamento da tampa em aço galvanizado.

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2011 09:09:26:548 KELLDRIN PRODUTOS QUIMICOS  R$ 4.320,00

22/12/2011 14:28:06:266 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 4.000,00

22/12/2011 11:40:41:571 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 17:36:04:781 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 5.400,00

21/12/2011 16:14:24:166 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 9.720,00

22/12/2011 09:13:03:638 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

16/12/2011 10:34:16:933 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:29:02:733 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 550,00

22/12/2011 11:40:41:571 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 17:36:04:781 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1.800,00

21/12/2011 16:14:24:166 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 3.000,00

22/12/2011 09:13:03:638 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

16/12/2011 10:34:16:933 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 11:40:41:571 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 17:36:04:781 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 300,00

21/12/2011 16:14:24:166 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000,00

22/12/2011 09:13:03:638 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

16/12/2011 10:34:16:933 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 0,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 11:43:26:647 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 17:43:38:944 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 750,00

21/12/2011 16:15:22:862 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.250,00

22/12/2011 09:15:53:751 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

20/12/2011 14:35:50:150 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 300,00

16/12/2011 10:40:10:098 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 18:01:23:939 ECOPLAST COMERCIO DE CONTEINERES PLASTICOS
LTDA  R$ 2.780,00



Lote (8) - Pano para limpeza de chão em algodão cru, tipo saco, tamanho aproximado

0,76X0,78 centímetros

Lote (9) - Papel higiênico folha simples, cor totalmente branca, macio, ótima absorção, sem

resíduos, rolo com 30 metros.

Lote (10) - Sabonete liquido bactericida, para lavagem das mãos e braços, aspecto liquido

viscoso, odor característico, biodegradável, cor branca. Composição, dietanolamida,

hidróxido de potássio, acido graxo, diestearato de etileno glacial, álcool etílico, triscosan

(0,3%), hidroxiletil, celulose e água, frasco plástico, galão resistente com 5 litros. Fragrância

floral, marina ou amadeirado.

Lote (11) - Sabão em barra comum, composições: Ácidos graxos de coco babaçu, sabão

ácidos graxos de sebo e soja coadjuvante, glicerina ante  redpositante e água. Barra com

200 gramas, acondicionados em pacote com 05 unidades.

20/12/2011 11:01:02:927 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.EPP  R$ 4.550,00

21/12/2011 17:43:38:944 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 2.500,00

21/12/2011 16:15:22:862 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 4.550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 11:43:26:647 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 17:43:38:944 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1.250,00

21/12/2011 16:15:22:862 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.750,00

22/12/2011 09:15:53:751 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

16/12/2011 10:40:10:098 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:33:53:269 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 500,00

22/12/2011 11:43:26:647 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 17:43:38:944 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 2.000,00

21/12/2011 16:15:22:862 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.400,00

22/12/2011 09:15:53:751 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

20/12/2011 14:35:50:150 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 600,00

16/12/2011 10:40:10:098 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 0,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:34:45:086 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 1.000,00

22/12/2011 11:43:26:647 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 25,00

21/12/2011 17:12:42:034 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 12.898,00

21/12/2011 16:15:22:862 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2.800,00

22/12/2011 09:15:53:751 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

16/12/2011 10:40:10:098 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 14,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:35:53:147 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 500,00

22/12/2011 11:46:46:871 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00



Lote (12) - Papel toalha totalmente branco, descartável, com alto poder de absorção,

interfolhado, tamanho 23 x 27 cm, pacote com 250 folhas.

Lote (13) - Copo descartável Pacote com capacidade mínima e antiborda de 200ml com 100

unidades. Fabricado em poliestileno atoxico cor leitosa.

Lote (14) - Copo descartável Pacote com capacidade mínima e antiborda de 50ml com 100

unidades. Fabricado em poliestileno atoxico cor leitosa

Lote (15) - Limpa vidros Tensoativo aniônico, solvente, desnaturante, sequestrante,

derivados de isotiazolinona, corante, fragrância e água deionizada. Embalagem resistente c/

21/12/2011 18:33:37:283 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 3.840,00

21/12/2011 16:16:27:528 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 11.520,00

22/12/2011 09:19:07:332 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

16/12/2011 10:53:59:289 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 6,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:36:38:855 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 6.000,00

22/12/2011 11:46:46:871 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 20,00

21/12/2011 16:16:27:528 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

21/12/2011 11:11:00:630 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 8.700,00

16/12/2011 10:53:59:289 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:37:36:509 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 40.000,00

21/12/2011 15:45:11:632 COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME  R$ 70.000,00

22/12/2011 11:46:46:871 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:33:37:283 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 50.000,00

21/12/2011 16:16:27:528 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 140.000,00

21/12/2011 11:11:00:630 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 54.000,00

22/12/2011 09:19:07:332 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

17/12/2011 11:06:29:115 NEW TEC COMERCIAL LTDA  R$ 70.000,00

20/12/2011 14:42:55:550 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 450,00

16/12/2011 10:53:59:289 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:39:17:948 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 10.000,00

21/12/2011 15:45:11:632 COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME  R$ 15.000,00

22/12/2011 11:46:46:871 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:33:37:283 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 20.000,00

21/12/2011 16:16:27:528 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

21/12/2011 11:11:00:630 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 16.000,00

22/12/2011 09:19:07:332 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

17/12/2011 11:06:29:115 NEW TEC COMERCIAL LTDA  R$ 30.000,00

20/12/2011 14:42:55:550 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 75,00

16/12/2011 10:53:59:289 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,25



500ml

Lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com amoníaco, acondicionado em frasco plástico

resistente de 500 ml.

Lote (17) - Água Sanitária  solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco

plástico resistente, 2%pp a 2,5%pp. A composição do produto deverá estar descrita na

embalagem, galão de 2 lt.

Lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio,

composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes,

sequestrante, espessante, fragâncias e outras substâncias químicas permitidas, teor de

ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1% p/p, composição aromática neutro,

acondicionado em frasco plástico resistente, contendo 500 ml.

Lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada com amoníaco que ajuda a eliminar gorduras

frasco resistente de 500ml

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:39:59:764 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 6.000,00

22/12/2011 11:46:46:871 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 16:16:27:528 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 40.000,00

22/12/2011 09:19:07:332 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.000,00

16/12/2011 10:53:59:289 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,85

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 11:50:42:004 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2.000,00

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.000,00

16/12/2011 10:59:15:084 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:42:03:333 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 2.500,00

22/12/2011 11:50:42:004 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:39:46:991 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 3.000,00

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 6.000,00

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.000,00

16/12/2011 10:59:15:084 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:42:46:115 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 1.500,00

22/12/2011 11:50:42:004 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 20,00

21/12/2011 18:39:46:991 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 3.000,00

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 7.500,00

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 25.000,00

16/12/2011 10:59:15:084 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,25



Lote (20) - Álcool etílico 70%, liquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, demais

especificações conforme a farmacopéia brasileira. frasco resistente com 1 litro.

Lote (21) - Cera líquida para piso, incolor, principio ativo solvente de petróleo, composição

básica silicone, parafina, formol conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e

outras substâncias químicas permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto

uso, a composição deverá estar descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir

registro no ministério da saúde).

Lote (22) - Pano de Prato, em algodão alvejado, dimensões 40 cm de largura x 60 cm de

altura;

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:43:33:809 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 1.700,00

22/12/2011 11:50:42:004 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:39:46:991 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 8.000,00

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 7.000,00

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 25.000,00

16/12/2011 10:59:15:084 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:44:56:051 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 15.000,00

22/12/2011 11:50:42:004 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:39:46:991 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 20.000,00

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 55.000,00

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 29.000,00

16/12/2011 10:59:15:084 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 14:45:41:308 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA  R$ 1.500,00

22/12/2011 11:53:41:106 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:50:09:805 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 3.120,00

21/12/2011 16:18:29:949 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 4.680,00

22/12/2011 09:24:18:561 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 20.000,00

22/12/2011 14:45:53:989 COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS
OMEGA L  R$ 5.023,40

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 11:53:41:106 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:50:09:805 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 300,00

21/12/2011 16:18:29:949 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 5.000,00

22/12/2011 09:24:18:561 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 20.000,00

20/12/2011 14:45:43:102 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 400,00

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4,40



Lote (23) - Sabão pó (detergente em pó industrial, biodegradável) acondicionado em pacote

resistente, contendo 5 kg.

Lote (24) - Cera líquida para piso, na cor vermelha, principio ativo solvente de petróleo,

composição básica silicone, parafina, formol conservante perfume, carnaúba, parafina,

resina acrílica e outras substâncias químicas permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na

categoria pronto uso, a composição deverá estar descrita na embalagem, frasco com 750 ml

(deverá possuir registro no ministério da saúde).

Lote (25) - Fósforo, palito pequeno, pacote com 10 caixas. Cada caixa contendo 40

(quarenta) palitos em madeira tamanho pequeno, medida aproximada de 45 a 50mm.

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Balde em plástico resistente, com alça, capacidade para 10 litros, na cor azul.

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 11:53:41:106 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 25,00

21/12/2011 18:50:09:805 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 2.200,00

21/12/2011 17:17:15:259 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 8.238,00

21/12/2011 16:18:29:949 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 6.500,00

22/12/2011 09:24:18:561 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.000,00

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 21,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 11:53:41:106 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:50:09:805 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 700,00

21/12/2011 16:18:29:949 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2.000,00

22/12/2011 09:24:18:561 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

22/12/2011 14:47:34:110 COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS
OMEGA L  R$ 1.288,00

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 11:53:41:106 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 15,00

21/12/2011 18:50:09:805 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 50,00

21/12/2011 16:18:29:949 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000,00

22/12/2011 09:24:18:561 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3,60

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:18:35:133 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 5,90

22/12/2011 16:18:26:590 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5,97

22/12/2011 16:17:20:592 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 7,67



Lote (2) - Balde em plástico resistente, com alça, capacidade para 20 litros,na cor vermelha

Lote (3) - Desinfetante, bactericida e desodorizante, para sanitários, pisos, portas e azulejos.

Aspecto líquido. Composição: tensoativo não ionico ou pacificante, quaternário de amônia,

essência de lavanda,e água, embalagem em galão resistente com 2 lt.

Lote (4) - Esponja para limpeza, em aço, pacote com 8 unidades.

Lote (5) - Esponja para limpeza dupla face, em poliuretano e fibra sintética, com bactericida

e um lado abrasivo

Lote (6) - Flanela para limpeza 100% algodão, 30x50cm, na cor branca.

22/12/2011 16:10:34:997 ECOPLAST COMERCIO DE CONTEINERES PLASTICOS
LTDA  R$ 7,99

22/12/2011 15:48:37:156 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 12,45

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:23:27:878 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 8,49

22/12/2011 16:18:55:358 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 8,50

22/12/2011 16:09:59:296 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 10,81

22/12/2011 15:49:12:205 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 12,60

22/12/2011 15:16:18:670 ECOPLAST COMERCIO DE CONTEINERES PLASTICOS
LTDA  R$ 14,99

16/12/2011 10:34:16:933 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:18:11:193 KELLDRIN PRODUTOS QUIMICOS  R$ 1,85

22/12/2011 16:15:35:954 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,99

22/12/2011 16:06:50:929 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,12

22/12/2011 15:49:48:019 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 2,13

22/12/2011 15:29:04:041 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 2,40

22/12/2011 16:10:18:442 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2,60

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:11:35:044 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 0,60

22/12/2011 16:11:03:103 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,95

22/12/2011 16:10:37:894 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 0,99

22/12/2011 15:53:30:356 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1,62

22/12/2011 15:30:15:224 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:19:09:139 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 0,34

22/12/2011 16:17:53:322 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,48

22/12/2011 16:11:25:842 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 0,49

22/12/2011 16:10:47:859 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 0,50

16/12/2011 10:34:16:933 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 0,90

Data-Hora Fornecedor Lance



Lote (7) - Lixeira Plástico com pedal-trava com capacidade para/20,0L. Fabricada em

polietileno de media densidade, cor cinza, formato cilindrico ou retangular com bordas

recortadas, hastes de acionamento da tampa em aço galvanizado.

Lote (8) - Pano para limpeza de chão em algodão cru, tipo saco, tamanho aproximado

0,76X0,78 centímetros

Lote (9) - Papel higiênico folha simples, cor totalmente branca, macio, ótima absorção, sem

resíduos, rolo com 30 metros.

Lote (10) - Sabonete liquido bactericida, para lavagem das mãos e braços, aspecto liquido

viscoso, odor característico, biodegradável, cor branca. Composição, dietanolamida,

hidróxido de potássio, acido graxo, diestearato de etileno glacial, álcool etílico, triscosan

(0,3%), hidroxiletil, celulose e água, frasco plástico, galão resistente com 5 litros. Fragrância

floral, marina ou amadeirado.

22/12/2011 16:21:49:129 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1,19

22/12/2011 16:21:33:422 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 1,20

22/12/2011 16:10:59:906 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1,70

22/12/2011 15:27:02:339 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3,01

16/12/2011 10:40:10:098 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3,20

20/12/2011 14:35:50:150 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:08:54:470 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.EPP  R$ 2.489,90

22/12/2011 16:08:22:681 ECOPLAST COMERCIO DE CONTEINERES PLASTICOS
LTDA  R$ 2.490,00

22/12/2011 15:32:31:280 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 2.498,00

22/12/2011 15:33:03:712 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:27:52:120 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1,99

22/12/2011 16:27:31:014 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 2,00

22/12/2011 16:12:04:227 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3,70

22/12/2011 16:11:53:385 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 3,80

16/12/2011 10:40:10:098 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5,60

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:13:16:194 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,29

22/12/2011 16:12:41:472 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 0,30

22/12/2011 16:12:18:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 0,33

22/12/2011 16:07:57:471 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 0,40

16/12/2011 10:40:10:098 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 0,70

20/12/2011 14:35:50:150 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:16:41:123 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10,99

22/12/2011 16:14:52:325 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 12,99



Lote (11) - Sabão em barra comum, composições: Ácidos graxos de coco babaçu, sabão

ácidos graxos de sebo e soja coadjuvante, glicerina ante  redpositante e água. Barra com

200 gramas, acondicionados em pacote com 05 unidades.

Lote (12) - Papel toalha totalmente branco, descartável, com alto poder de absorção,

interfolhado, tamanho 23 x 27 cm, pacote com 250 folhas.

Lote (13) - Copo descartável Pacote com capacidade mínima e antiborda de 200ml com 100

unidades. Fabricado em poliestileno atoxico cor leitosa.

Lote (14) - Copo descartável Pacote com capacidade mínima e antiborda de 50ml com 100

unidades. Fabricado em poliestileno atoxico cor leitosa

22/12/2011 15:28:13:191 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 16,50

22/12/2011 15:24:43:619 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 43,00

21/12/2011 16:15:22:862 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:40:07:176 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 3,80

22/12/2011 17:36:05:752 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3,90

22/12/2011 17:32:24:268 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 4,14

22/12/2011 17:34:54:361 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4,21

22/12/2011 17:24:10:047 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 4,26

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:15:12:856 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2,45

22/12/2011 17:14:42:676 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 2,59

22/12/2011 17:04:02:663 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3,08

22/12/2011 16:39:35:084 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 12,35

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:41:58:739 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1,52

22/12/2011 17:40:43:298 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 1,57

22/12/2011 17:38:25:071 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,63

22/12/2011 17:36:24:259 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 1,68

22/12/2011 17:34:39:703 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,75

22/12/2011 17:33:05:577 NEW TEC COMERCIAL LTDA  R$ 1,84

22/12/2011 17:31:08:571 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1,93

22/12/2011 16:47:17:069 COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME  R$ 3,00

20/12/2011 14:42:55:550 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:35:30:289 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 0,70

22/12/2011 17:40:26:200 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 0,75

22/12/2011 17:34:22:067 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 0,78

22/12/2011 17:33:03:055 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 0,81

22/12/2011 17:31:47:872 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,84



Lote (15) - Limpa vidros Tensoativo aniônico, solvente, desnaturante, sequestrante,

derivados de isotiazolinona, corante, fragrância e água deionizada. Embalagem resistente c/

500ml

Lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com amoníaco, acondicionado em frasco plástico

resistente de 500 ml.

Lote (17) - Água Sanitária  solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco

plástico resistente, 2%pp a 2,5%pp. A composição do produto deverá estar descrita na

embalagem, galão de 2 lt.

Lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio,

composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes,

sequestrante, espessante, fragâncias e outras substâncias químicas permitidas, teor de

ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1% p/p, composição aromática neutro,

acondicionado em frasco plástico resistente, contendo 500 ml.

22/12/2011 17:12:57:122 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 0,94

22/12/2011 17:10:43:280 COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME  R$ 0,96

22/12/2011 17:03:14:568 NEW TEC COMERCIAL LTDA  R$ 1,04

20/12/2011 14:42:55:550 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 75,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:44:16:034 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 1,17

22/12/2011 17:41:13:539 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1,37

22/12/2011 17:38:01:109 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,40

22/12/2011 17:34:11:494 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,64

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:59:55:911 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 2,05

16/12/2011 10:59:15:084 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,10

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2.000,00

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:03:57:770 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1,39

22/12/2011 17:03:42:199 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,40

22/12/2011 17:11:54:717 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1,80

22/12/2011 16:41:00:959 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 1,85

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:41:25:569 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 0,85

22/12/2011 17:36:42:629 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 0,88

22/12/2011 17:31:46:101 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1,14

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 7.500,00

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 25.000,00



Lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada com amoníaco que ajuda a eliminar gorduras

frasco resistente de 500ml

Lote (20) - Álcool etílico 70%, liquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, demais

especificações conforme a farmacopéia brasileira. frasco resistente com 1 litro.

Lote (21) - Cera líquida para piso, incolor, principio ativo solvente de petróleo, composição

básica silicone, parafina, formol conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e

outras substâncias químicas permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto

uso, a composição deverá estar descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir

registro no ministério da saúde).

Lote (22) - Pano de Prato, em algodão alvejado, dimensões 40 cm de largura x 60 cm de

altura;

Lote (23) - Sabão pó (detergente em pó industrial, biodegradável) acondicionado em pacote

resistente, contendo 5 kg.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:41:32:216 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 1,09

16/12/2011 10:59:15:084 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1,10

22/12/2011 17:22:02:057 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 3,00

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 7.000,00

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:36:45:307 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 4,19

22/12/2011 17:36:27:888 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4,20

22/12/2011 17:33:00:519 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 4,30

22/12/2011 09:21:53:798 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 29.000,00

21/12/2011 16:17:31:389 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 55.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:56:33:345 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2,30

22/12/2011 17:43:13:205 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 2,35

22/12/2011 17:39:06:234 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 2,39

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,50

21/12/2011 16:18:29:949 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 4.680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 17:56:49:151 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2,10

22/12/2011 18:04:01:089 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 3,90

22/12/2011 17:42:57:590 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 3,95

22/12/2011 17:39:23:338 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 3,98

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4,40

20/12/2011 14:45:43:102 R2 COMERCIAL LTDA ME  R$ 400,00



Lote (24) - Cera líquida para piso, na cor vermelha, principio ativo solvente de petróleo,

composição básica silicone, parafina, formol conservante perfume, carnaúba, parafina,

resina acrílica e outras substâncias químicas permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na

categoria pronto uso, a composição deverá estar descrita na embalagem, frasco com 750 ml

(deverá possuir registro no ministério da saúde).

Lote (25) - Fósforo, palito pequeno, pacote com 10 caixas. Cada caixa contendo 40

(quarenta) palitos em madeira tamanho pequeno, medida aproximada de 45 a 50mm.

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 22/12/2011, às 16:25:21 horas, no lote (1) - Balde em plástico resistente, com alça,

capacidade para 10 litros, na cor azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 17/01/2012, às 11:32:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 11:32:53 horas, no lote (1) - Balde em plástico resistente, com alça,

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 18:05:07:603 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 14,99

22/12/2011 17:46:18:938 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 15,00

22/12/2011 18:04:17:932 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 19,25

22/12/2011 17:42:36:979 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 19,40

22/12/2011 17:28:47:335 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 22,00

22/12/2011 17:26:27:737 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 24,90

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 18:19:04:428 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2,00

22/12/2011 18:16:44:478 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2,19

22/12/2011 18:03:38:607 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 2,39

22/12/2011 17:42:17:825 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 2,45

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 18:19:18:006 ROBLEDO RESENDE ME  R$ 1,99

22/12/2011 18:18:28:040 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2,00

22/12/2011 18:17:11:159 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2,40

22/12/2011 17:42:03:664 ISENILDA MARIA CHAVES UTO  R$ 3,30

16/12/2011 11:08:06:611 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3,60



capacidade para 10 litros, na cor azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIULA SANTANA DOS SANTOS

FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ISENILDA MARIA CHAVES UTO. No dia

31/01/2014, às 09:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:37:14 horas, no lote (1) - Balde em plástico resistente, com alça,

capacidade para 10 litros, na cor azul. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada para negociação e consultada

sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento

ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando

o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie

medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 16:32:12 horas, no lote (2) - Balde em plástico resistente, com alça,

capacidade para 20 litros,na cor vermelha -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 31/01/2014, às 09:37:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:37:31 horas, no lote (2) - Balde em plástico resistente, com alça,

capacidade para 20 litros,na cor vermelha -  a situação do lote foi alterada para: cancelado.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada para negociação e

consultada sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta, haja vista que o

vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo,

considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão

que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 16:32:49 horas, no lote (3) - Desinfetante, bactericida e

desodorizante, para sanitários, pisos, portas e azulejos. Aspecto líquido. Composição:

tensoativo não ionico ou pacificante, quaternário de amônia, essência de lavanda,e água,

embalagem em galão resistente com 2 lt. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 17/01/2012, às 10:54:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 10:54:34 horas, no lote (3) - Desinfetante, bactericida e

desodorizante, para sanitários, pisos, portas e azulejos. Aspecto líquido. Composição:

tensoativo não ionico ou pacificante, quaternário de amônia, essência de lavanda,e água,

embalagem em galão resistente com 2 lt. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIULA SANTANA DOS SANTOS

FERREIRA - desclassificou o fornecedor: KELLDRIN PRODUTOS QUIMICOS. No dia

31/01/2014, às 09:37:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:37:46 horas, no lote (3) - Desinfetante, bactericida e



desodorizante, para sanitários, pisos, portas e azulejos. Aspecto líquido. Composição:

tensoativo não ionico ou pacificante, quaternário de amônia, essência de lavanda,e água,

embalagem em galão resistente com 2 lt. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada para negociação e consultada

sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento

ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando

o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie

medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 16:33:25 horas, no lote (4) - Esponja para limpeza, em aço, pacote

com 8 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/01/2012, às

11:33:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 11:33:22 horas, no lote (4) - Esponja para limpeza, em aço, pacote

com 8 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou

o fornecedor: ISENILDA MARIA CHAVES UTO. No dia 31/01/2014, às 09:38:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:38:23 horas, no lote (4) - Esponja para limpeza, em aço, pacote

com 8 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A empresa foi consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da

proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se

manifestou. Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote,

com a sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 16:33:56 horas, no lote (5) - Esponja para limpeza dupla face, em

poliuretano e fibra sintética, com bactericida e um lado abrasivo -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/01/2012, às 11:33:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 11:33:32 horas, no lote (5) - Esponja para limpeza dupla face, em

poliuretano e fibra sintética, com bactericida e um lado abrasivo -  a situação do lote foi

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

SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ISENILDA MARIA

CHAVES UTO. No dia 31/01/2014, às 09:39:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:39:06 horas, no lote (5) - Esponja para limpeza dupla face, em

poliuretano e fibra sintética, com bactericida e um lado abrasivo -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada



para negociação e consultada sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta,

haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou.

Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a

sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 16:34:14 horas, no lote (6) - Flanela para limpeza 100% algodão,

30x50cm, na cor branca. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

31/01/2014, às 09:45:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:45:04 horas, no lote (6) - Flanela para limpeza 100% algodão,

30x50cm, na cor branca. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada para negociação e consultada sobre a

possibilidade de  prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em

22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando o lapso

temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie medidas

cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 16:35:25 horas, no lote (7) - Lixeira Plástico com pedal-trava com

capacidade para/20,0L. Fabricada em polietileno de media densidade, cor cinza, formato

cilindrico ou retangular com bordas recortadas, hastes de acionamento da tampa em aço

galvanizado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/01/2012, às

10:59:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 10:59:40 horas, no lote (7) - Lixeira Plástico com pedal-trava com

capacidade para/20,0L. Fabricada em polietileno de media densidade, cor cinza, formato

cilindrico ou retangular com bordas recortadas, hastes de acionamento da tampa em aço

galvanizado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o

fornecedor: ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA-EPP. No dia 31/01/2014, às 09:45:22 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:45:22 horas, no lote (7) - Lixeira Plástico com pedal-trava com

capacidade para/20,0L. Fabricada em polietileno de media densidade, cor cinza, formato

cilindrico ou retangular com bordas recortadas, hastes de acionamento da tampa em aço

galvanizado. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa foi convocada para negociação e consultada sobre a possibilidade de

prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012,

contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando o lapso temporal,

decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis

para aquisição do produto.



 

    No dia 22/12/2011, às 16:36:35 horas, no lote (8) - Pano para limpeza de chão em

algodão cru, tipo saco, tamanho aproximado 0,76X0,78 centímetros -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:45:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:45:38 horas, no lote (8) - Pano para limpeza de chão em

algodão cru, tipo saco, tamanho aproximado 0,76X0,78 centímetros -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada

para negociação e consultada sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta,

haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou.

Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a

sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 16:35:52 horas, no lote (9) - Papel higiênico folha simples, cor

totalmente branca, macio, ótima absorção, sem resíduos, rolo com 30 metros. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:39:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:39:42 horas, no lote (9) - Papel higiênico folha simples, cor

totalmente branca, macio, ótima absorção, sem resíduos, rolo com 30 metros. -  a situação

do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi

consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da proposta, haja vista que o

vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo,

considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão

que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 16:36:19 horas, no lote (10) - Sabonete liquido bactericida, para

lavagem das mãos e braços, aspecto liquido viscoso, odor característico, biodegradável, cor

branca. Composição, dietanolamida, hidróxido de potássio, acido graxo, diestearato de

etileno glacial, álcool etílico, triscosan (0,3%), hidroxiletil, celulose e água, frasco plástico,

galão resistente com 5 litros. Fragrância floral, marina ou amadeirado. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:41:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:41:12 horas, no lote (10) - Sabonete liquido bactericida, para

lavagem das mãos e braços, aspecto liquido viscoso, odor característico, biodegradável, cor

branca. Composição, dietanolamida, hidróxido de potássio, acido graxo, diestearato de

etileno glacial, álcool etílico, triscosan (0,3%), hidroxiletil, celulose e água, frasco plástico,

galão resistente com 5 litros. Fragrância floral, marina ou amadeirado. -  a situação do lote



foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada

para negociação e consultada sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta,

haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou.

Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a

sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:44:25 horas, no lote (11) - Sabão em barra comum,

composições: Ácidos graxos de coco babaçu, sabão ácidos graxos de sebo e soja

coadjuvante, glicerina ante  redpositante e água. Barra com 200 gramas, acondicionados em

pacote com 05 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

17/01/2012, às 11:34:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 11:34:06 horas, no lote (11) - Sabão em barra comum,

composições: Ácidos graxos de coco babaçu, sabão ácidos graxos de sebo e soja

coadjuvante, glicerina ante  redpositante e água. Barra com 200 gramas, acondicionados em

pacote com 05 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA -

desclassificou o fornecedor: ISENILDA MARIA CHAVES UTO. No dia 31/01/2014, às

09:42:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:42:06 horas, no lote (11) - Sabão em barra comum,

composições: Ácidos graxos de coco babaçu, sabão ácidos graxos de sebo e soja

coadjuvante, glicerina ante  redpositante e água. Barra com 200 gramas, acondicionados em

pacote com 05 unidades. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada para negociação e consultada sobre a

possibilidade de  prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em

22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando o lapso

temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie medidas

cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:21:55 horas, no lote (12) - Papel toalha totalmente branco,

descartável, com alto poder de absorção, interfolhado, tamanho 23 x 27 cm, pacote com 250

folhas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:46:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:46:44 horas, no lote (12) - Papel toalha totalmente branco,

descartável, com alto poder de absorção, interfolhado, tamanho 23 x 27 cm, pacote com 250

folhas. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa foi consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da

proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se



manifestou. Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote,

com a sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 18:03:20 horas, no lote (13) - Copo descartável Pacote com

capacidade mínima e antiborda de 200ml com 100 unidades. Fabricado em poliestileno

atoxico cor leitosa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às

09:47:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:47:07 horas, no lote (13) - Copo descartável Pacote com

capacidade mínima e antiborda de 200ml com 100 unidades. Fabricado em poliestileno

atoxico cor leitosa. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A empresa foi consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da

proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se

manifestou. Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote,

com a sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:50:56 horas, no lote (14) - Copo descartável Pacote com

capacidade mínima e antiborda de 50ml com 100 unidades. Fabricado em poliestileno

atoxico cor leitosa -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às

09:47:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:47:20 horas, no lote (14) - Copo descartável Pacote com

capacidade mínima e antiborda de 50ml com 100 unidades. Fabricado em poliestileno

atoxico cor leitosa -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A empresa foi consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da

proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se

manifestou. Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote,

com a sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:48:34 horas, no lote (15) - Limpa vidros Tensoativo aniônico,

solvente, desnaturante, sequestrante, derivados de isotiazolinona, corante, fragrância e

água deionizada. Embalagem resistente c/ 500ml -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 17/01/2012, às 11:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 11:34:19 horas, no lote (15) - Limpa vidros Tensoativo aniônico,

solvente, desnaturante, sequestrante, derivados de isotiazolinona, corante, fragrância e

água deionizada. Embalagem resistente c/ 500ml -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ISENILDA MARIA CHAVES UTO.

No dia 31/01/2014, às 09:47:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 



 

    No dia 31/01/2014, às 09:47:42 horas, no lote (15) - Limpa vidros Tensoativo aniônico,

solvente, desnaturante, sequestrante, derivados de isotiazolinona, corante, fragrância e

água deionizada. Embalagem resistente c/ 500ml -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi consultada sobre a

possibilidade de prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em

22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando o lapso

temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie medidas

cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:12:45 horas, no lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com

amoníaco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/01/2012, às 11:34:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 11:34:39 horas, no lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com

amoníaco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml. -  a situação do lote foi

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

SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ISENILDA MARIA

CHAVES UTO. No dia 23/01/2012, às 12:00:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/01/2012, às 12:00:34 horas, no lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com

amoníaco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml. -  a situação do lote foi

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

SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor: N3 COMERCIO E

SERVICOS LTDA. No dia 26/01/2012, às 15:59:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/01/2012, às 15:59:56 horas, no lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com

amoníaco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml. -  a situação do lote foi

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

SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor: MBS DISTRIBUIDORA

COMERCIAL LTDA. No dia 01/02/2012, às 10:04:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com amoníaco, acondicionado em frasco

plástico resistente de 500 ml. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:19:06 horas, no lote (17) - Água Sanitária  solução aquosa, a

base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico resistente, 2%pp a 2,5%pp. A

composição do produto deverá estar descrita na embalagem, galão de 2 lt. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:46:32 horas, a situação do lote



foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:46:32 horas, no lote (17) - Água Sanitária  solução aquosa, a

base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico resistente, 2%pp a 2,5%pp. A

composição do produto deverá estar descrita na embalagem, galão de 2 lt. -  a situação do

lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi

consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da proposta, haja vista que o

vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo,

considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão

que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:45:24 horas, no lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo

linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não

iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragâncias e outras

substâncias químicas permitidas, teor de ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1%

p/p, composição aromática neutro, acondicionado em frasco plástico resistente, contendo

500 ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/01/2012, às 11:34:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 11:34:59 horas, no lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo

linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não

iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragâncias e outras

substâncias químicas permitidas, teor de ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1%

p/p, composição aromática neutro, acondicionado em frasco plástico resistente, contendo

500 ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o

fornecedor: ISENILDA MARIA CHAVES UTO. No dia 23/01/2012, às 12:01:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/01/2012, às 12:01:25 horas, no lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo

linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não

iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragâncias e outras

substâncias químicas permitidas, teor de ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1%

p/p, composição aromática neutro, acondicionado em frasco plástico resistente, contendo

500 ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o

fornecedor: N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 31/01/2014, às 09:48:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:48:04 horas, no lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo



linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não

iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragâncias e outras

substâncias químicas permitidas, teor de ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1%

p/p, composição aromática neutro, acondicionado em frasco plástico resistente, contendo

500 ml. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa foi convocada para negociação e consultada sobre a possibilidade de

prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012,

contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando o lapso temporal,

decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis

para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:35:55 horas, no lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada

com amoníaco que ajuda a eliminar gorduras frasco resistente de 500ml -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 17/01/2012, às 11:37:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/01/2012, às 11:37:48 horas, no lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada

com amoníaco que ajuda a eliminar gorduras frasco resistente de 500ml -  a situação do lote

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

LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ISENILDA

MARIA CHAVES UTO. No dia 23/01/2012, às 12:01:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/01/2012, às 12:01:56 horas, no lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada

com amoníaco que ajuda a eliminar gorduras frasco resistente de 500ml -  a situação do lote

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

LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor: N3

COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 31/01/2014, às 09:48:16 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:48:16 horas, no lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada

com amoníaco que ajuda a eliminar gorduras frasco resistente de 500ml -  a situação do lote

foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada

para negociação e consultada sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta,

haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou.

Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a

sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 17:40:12 horas, no lote (20) - Álcool etílico 70%, liquido incolor,

límpido, volátil e de odor característico, demais especificações conforme a farmacopéia



brasileira. frasco resistente com 1 litro. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 31/01/2014, às 09:48:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:48:27 horas, no lote (20) - Álcool etílico 70%, liquido incolor,

límpido, volátil e de odor característico, demais especificações conforme a farmacopéia

brasileira. frasco resistente com 1 litro. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada para negociação e consultada

sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento

ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando

o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie

medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 18:17:55 horas, no lote (21) - Cera líquida para piso, incolor,

principio ativo solvente de petróleo, composição básica silicone, parafina, formol

conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e outras substâncias químicas

permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto uso, a composição deverá estar

descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir registro no ministério da saúde).

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:43:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:43:25 horas, no lote (21) - Cera líquida para piso, incolor,

principio ativo solvente de petróleo, composição básica silicone, parafina, formol

conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e outras substâncias químicas

permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto uso, a composição deverá estar

descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir registro no ministério da saúde).

-  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa foi consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da proposta, haja vista

que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse

modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao

órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 18:18:18 horas, no lote (22) - Pano de Prato, em algodão alvejado,

dimensões 40 cm de largura x 60 cm de altura; -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:43:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:43:50 horas, no lote (22) - Pano de Prato, em algodão alvejado,

dimensões 40 cm de largura x 60 cm de altura; -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada para negociação

e consultada sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta, haja vista que o

vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo,



considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão

que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 18:22:17 horas, no lote (23) - Sabão pó (detergente em pó

industrial, biodegradável) acondicionado em pacote resistente, contendo 5 kg. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:44:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:44:03 horas, no lote (23) - Sabão pó (detergente em pó

industrial, biodegradável) acondicionado em pacote resistente, contendo 5 kg. -  a situação

do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi

convocada para negociação e consultada sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da

proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se

manifestou. Desse modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote,

com a sugestão ao órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 18:38:18 horas, no lote (24) - Cera líquida para piso, na cor

vermelha, principio ativo solvente de petróleo, composição básica silicone, parafina, formol

conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e outras substâncias químicas

permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto uso, a composição deverá estar

descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir registro no ministério da saúde).

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2014, às 09:49:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2014, às 09:49:05 horas, no lote (24) - Cera líquida para piso, na cor

vermelha, principio ativo solvente de petróleo, composição básica silicone, parafina, formol

conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e outras substâncias químicas

permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto uso, a composição deverá estar

descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir registro no ministério da saúde).

-  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa foi consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da proposta, haja vista

que o vencimento ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse

modo, considerando o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao

órgão que providencie medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 18:42:39 horas, no lote (25) - Fósforo, palito pequeno, pacote com

10 caixas. Cada caixa contendo 40 (quarenta) palitos em madeira tamanho pequeno,

medida aproximada de 45 a 50mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 31/01/2014, às 09:44:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 



    No dia 31/01/2014, às 09:44:26 horas, no lote (25) - Fósforo, palito pequeno, pacote com

10 caixas. Cada caixa contendo 40 (quarenta) palitos em madeira tamanho pequeno,

medida aproximada de 45 a 50mm. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi convocada para negociação e consultada

sobre a possibilidade de  prorrogar a validade da proposta, haja vista que o vencimento

ocorreu em 22/03/2012, contudo, a empresa não se manifestou. Desse modo, considerando

o lapso temporal, decidimos por fracassar o lote, com a sugestão ao órgão que providencie

medidas cabíveis para aquisição do produto.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:19:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - TERRA CLEAN

COMERCIAL LTDA, no lote (1) - Balde em plástico resistente, com alça, capacidade para 10

litros, na cor azul. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de

especificar a marca do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento

Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:28:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (3) - Desinfetante, bactericida e

desodorizante, para sanitários, pisos, portas e azulejos. Aspecto líquido. Composição:

tensoativo não ionico ou pacificante, quaternário de amônia, essência de lavanda,e água,

embalagem em galão resistente com 2 lt. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por deixar de especificar a marca do produto, conforme solicitado no subitem

6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:29:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (4) - Esponja para limpeza, em aço, pacote

com 8 unidades. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de

especificar a marca do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento

Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:33:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (9) - Papel higiênico folha simples, cor

totalmente branca, macio, ótima absorção, sem resíduos, rolo com 30 metros. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de especificar a marca do produto,

conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:34:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA



DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (10) - Sabonete liquido bactericida, para

lavagem das mãos e braços, aspecto liquido viscoso, odor característico, biodegradável, cor

branca. Composição, dietanolamida, hidróxido de potássio, acido graxo, diestearato de

etileno glacial, álcool etílico, triscosan (0,3%), hidroxiletil, celulose e água, frasco plástico,

galão resistente com 5 litros. Fragrância floral, marina ou amadeirado. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de especificar a marca do produto,

conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:35:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (11) - Sabão em barra comum,

composições: Ácidos graxos de coco babaçu, sabão ácidos graxos de sebo e soja

coadjuvante, glicerina ante  redpositante e água. Barra com 200 gramas, acondicionados em

pacote com 05 unidades. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por

deixar de especificar a marca do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do

Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:36:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (12) - Papel toalha totalmente branco,

descartável, com alto poder de absorção, interfolhado, tamanho 23 x 27 cm, pacote com 250

folhas. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de especificar a

marca do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:37:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (13) - Copo descartável Pacote com

capacidade mínima e antiborda de 200ml com 100 unidades. Fabricado em poliestileno

atoxico cor leitosa. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de

especificar a marca do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento

Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:39:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (14) - Copo descartável Pacote com

capacidade mínima e antiborda de 50ml com 100 unidades. Fabricado em poliestileno

atoxico cor leitosa. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de

especificar a marca do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento

Convocatório.



 

    No dia 22/12/2011, às 14:39:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (15) - Limpa vidros Tensoativo aniônico,

solvente, desnaturante, sequestrante, derivados de isotiazolinona, corante, fragrância e

água deionizada. Embalagem resistente c/ 500ml. O motivo da desclassificação foi:

Proposta desclassificada por deixar de especificar a marca do produto, conforme solicitado

no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:42:03 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (17) - Água Sanitária  solução aquosa, a

base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico resistente, 2%pp a 2,5%pp. A

composição do produto deverá estar descrita na embalagem, galão de 2 lt. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de especificar a marca do produto,

conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:42:46 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo

linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não

iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragâncias e outras

substâncias químicas permitidas, teor de ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1%

p/p, composição aromática neutro, acondicionado em frasco plástico resistente, contendo

500 ml. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de especificar

a marca do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:43:33 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada

com amoníaco que ajuda a eliminar gorduras frasco resistente de 500ml. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de especificar a marca do produto,

conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:44:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (20) - Álcool etílico 70%, liquido incolor,

límpido, volátil e de odor característico, demais especificações conforme a farmacopéia

brasileira. frasco resistente com 1 litro. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por deixar de especificar a marca do produto, conforme solicitado no subitem



6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:45:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA, no lote (21) - Cera líquida para piso, incolor,

principio ativo solvente de petróleo, composição básica silicone, parafina, formol

conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e outras substâncias químicas

permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto uso, a composição deverá estar

descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir registro no ministério da saúde).

O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de especificar a marca

do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:45:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL

DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L, no lote (21) - Cera líquida para piso,

incolor, principio ativo solvente de petróleo, composição básica silicone, parafina, formol

conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e outras substâncias químicas

permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto uso, a composição deverá estar

descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir registro no ministério da saúde).

O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar de especificar a marca

do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 22/12/2011, às 14:47:34 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL

DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L, no lote (24) - Cera líquida para piso,

na cor vermelha, principio ativo solvente de petróleo, composição básica silicone, parafina,

formol conservante perfume, carnaúba, parafina, resina acrílica e outras substâncias

químicas permitidas, teor não voláteis mino 3,5% na categoria pronto uso, a composição

deverá estar descrita na embalagem, frasco com 750 ml (deverá possuir registro no

ministério da saúde). O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por deixar

de especificar a marca do produto, conforme solicitado no subitem 6.1.2 do Instrumento

Convocatório.

 

    No dia 17/01/2012, às 10:54:34 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - KELLDRIN PRODUTOS

QUIMICOS, no lote (3) - Desinfetante, bactericida e desodorizante, para sanitários, pisos,

portas e azulejos. Aspecto líquido. Composição: tensoativo não ionico ou pacificante,

quaternário de amônia, essência de lavanda,e água, embalagem em galão resistente com 2

lt. O motivo da desclassificação foi: A empresa Kelldrin Produtos Quimicos fica Inabilitada

por descumprir o item 9.1 do Edital, ou seja, não apresentou proposta e os documentos para



classificação e habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis.

 

    No dia 17/01/2012, às 10:59:39 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ALTASMIDIAS COMERCIAL

LTDA.EPP, no lote (7) - Lixeira Plástico com pedal-trava com capacidade para/20,0L.

Fabricada em polietileno de media densidade, cor cinza, formato cilindrico ou retangular com

bordas recortadas, hastes de acionamento da tampa em aço galvanizado. O motivo da

desclassificação foi: A empresa Altasmidias Comercial Ltda., fica Inabilitada por descumprir

o item 9.1 do Edital, ou seja, não apresentou proposta e os documentos para classificação e

habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis.

 

    No dia 17/01/2012, às 11:32:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO,

no lote (1) - Balde em plástico resistente, com alça, capacidade para 10 litros, na cor azul. O

motivo da desclassificação foi: A empresa Isenilda Maria Chaves Uto, fica Inabilitada por

descumprir o item 9.1 do Edital, ou seja, não apresentou proposta e os documentos para

classificação e habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis.

 

    No dia 17/01/2012, às 11:33:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO,

no lote (4) - Esponja para limpeza, em aço, pacote com 8 unidades. O motivo da

desclassificação foi: A empresa Isenilda Maria Chaves Uto, fica Inabilitada por descumprir o

item 9.1 do Edital, ou seja, não apresentou proposta e os documentos para classificação e

habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis.

 

    No dia 17/01/2012, às 11:33:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO,

no lote (5) - Esponja para limpeza dupla face, em poliuretano e fibra sintética, com

bactericida e um lado abrasivo. O motivo da desclassificação foi: A empresa Isenilda Maria

Chaves Uto, fica Inabilitada por descumprir o item 9.1 do Edital, ou seja, não apresentou

proposta e os documentos para classificação e habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis.

 

    No dia 17/01/2012, às 11:34:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO,

no lote (11) - Sabão em barra comum, composições: Ácidos graxos de coco babaçu, sabão

ácidos graxos de sebo e soja coadjuvante, glicerina ante  redpositante e água. Barra com

200 gramas, acondicionados em pacote com 05 unidades. O motivo da desclassificação foi:

A empresa Isenilda Maria Chaves Uto, fica Inabilitada por descumprir o item 9.1 do Edital, ou

seja, não apresentou proposta e os documentos para classificação e habilitação no prazo de

03 (três) dias úteis.



 

    No dia 17/01/2012, às 11:34:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO,

no lote (15) - Limpa vidros Tensoativo aniônico, solvente, desnaturante, sequestrante,

derivados de isotiazolinona, corante, fragrância e água deionizada. Embalagem resistente c/

500ml. O motivo da desclassificação foi: A empresa Isenilda Maria Chaves Uto, fica

Inabilitada por descumprir o item 9.1 do Edital, ou seja, não apresentou proposta e os

documentos para classificação e habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis.

 

    No dia 17/01/2012, às 11:34:39 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO,

no lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com amoníaco, acondicionado em frasco

plástico resistente de 500 ml. O motivo da desclassificação foi: A empresa Isenilda Maria

Chaves Uto, fica Inabilitada por descumprir o item 9.1 do Edital, ou seja, não apresentou

proposta e os documentos para classificação e habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis.

 

    No dia 17/01/2012, às 11:34:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO,

no lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio,

composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes,

sequestrante, espessante, fragâncias e outras substâncias químicas permitidas, teor de

ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1% p/p, composição aromática neutro,

acondicionado em frasco plástico resistente, contendo 500 ml. O motivo da desclassificação

foi: A empresa Isenilda Maria Chaves Uto, fica Inabilitada por descumprir o item 9.1 do

Edital, ou seja, não apresentou proposta e os documentos para classificação e habilitação

no prazo de 03 (três) dias úteis.

 

    No dia 17/01/2012, às 11:37:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO,

no lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada com amoníaco que ajuda a eliminar

gorduras frasco resistente de 500ml. O motivo da desclassificação foi: A empresa Isenilda

Maria Chaves Uto, fica Inabilitada por descumprir o item 9.1 do Edital, ou seja, não

apresentou proposta e os documentos para classificação e habilitação no prazo de 03 (três)

dias úteis.

 

    No dia 23/01/2012, às 12:00:34 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - N3 COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com amoníaco, acondicionado em

frasco plástico resistente de 500 ml. O motivo da desclassificação foi: A empresa N3

Comercio e Serviços Ltda., não apresentou proposta e documentação no prazo de 03 (três)



dias úteis, conforme o item 9.1 do Edital.

 

    No dia 23/01/2012, às 12:01:25 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - N3 COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (18) - Detergente Líquido  princípio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato

de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes,

sequestrante, espessante, fragâncias e outras substâncias químicas permitidas, teor de

ativos mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 1% p/p, composição aromática neutro,

acondicionado em frasco plástico resistente, contendo 500 ml. O motivo da desclassificação

foi: A empresa N3 Comercio e Serviços Ltda., não apresentou proposta e documentação no

prazo de 03 (três) dias úteis, conforme o item 9.1 do Edital.

 

    No dia 23/01/2012, às 12:01:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - N3 COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (19) - Limpador multiuso limpeza pesada com amoníaco que ajuda a

eliminar gorduras frasco resistente de 500ml. O motivo da desclassificação foi: A empresa

N3 Comercio e Serviços Ltda., não apresentou proposta e documentação no prazo de 03

(três) dias úteis, conforme o item 9.1 do Edital.

 

    No dia 26/01/2012, às 15:59:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - MBS DISTRIBUIDORA

COMERCIAL LTDA, no lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com amoníaco,

acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml. O motivo da desclassificação foi: A

empresa MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA., não apresentou proposta no prazo de

03 (três) dias úteis, conforme o item 9.1 do Edital.

 

    No dia 01/02/2012, às 10:04:28 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (16) - Alvejante para limpeza pesada com amoníaco, acondicionado em frasco

plástico resistente de 500 ml. O motivo da desclassificação foi: A empresa GMP Comercio e

Serviços Ltda., não apresentou proposta e documentação no prazo de 03 (três) dias úteis,

conforme item 9.1 do Edital.

 

    No dia 29/01/2014, às 15:35:58 horas, a autoridade competente da licitação - VALDI

CAMARCIO BEZERRA - substitui o Pregoeiro LUCIULA SANTANA DOS SANTOS

FERREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Divisão de trabalhos.

 

    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.



 

ANA PAULA SALVIANO CAMPOS

Pregoeiro da disputa

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

 

FABIO ALVES MARQUES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
09.313.600/0001-84 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.EPP

08.139.462/0001-04 COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME

05.094.507/0001-75 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW LTDA

07.603.662/0001-03 COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS OMEGA L

03.851.944/0002-41 ECOPLAST COMERCIO DE CONTEINERES PLASTICOS LTDA

11.004.023/0001-90 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA

09.175.192/0001-41 ISENILDA MARIA CHAVES UTO

03.237.990/0001-74 KELLDRIN PRODUTOS QUIMICOS

05.821.117/0002-30 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

13.464.349/0001-26 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

14.066.642/0001-06 NEW TEC COMERCIAL LTDA

13.445.617/0001-62 R2 COMERCIAL LTDA ME

12.650.689/0001-89 RITA ALVES PEREIRA GUEDES

33.344.748/0001-60 ROBLEDO RESENDE ME

09.648.269/0001-53 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA

08.821.528/0001-33 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENS DE H


