
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2012/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 4.401.857-

8/2011)

 

     Às 14:01:04 horas do dia 23/02/2012 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 4.401.857-8/2011 - 2012/001/2012 que tem por objeto Aquisição de materiais

para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola

plásticas, barbantes, botões e outros), a serem utilizados no Serviço de Enfrentamento à

violência e ao abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes  CREAS Norte,

Centro Sul, Noroeste e Horto Medicinal, 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) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (2) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:21:49:731 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.004,00

23/02/2012 13:40:29:405 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2012 08:58:14:569 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 8.400,00

22/02/2012 16:21:49:731 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.750,00

22/02/2012 11:13:27:739 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2012 08:58:14:569 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 124.062,00

19/03/2012 12:05:13:114 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 28,63



Lote (4) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (5) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (6) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (7) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (8) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (9) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (10) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

13/02/2012 02:46:53:209 VLADIMIR SILVA PEIXOTO  R$ 32.016,00

22/02/2012 11:13:27:739 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2012 08:58:14:569 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 8.492,00

22/02/2012 16:21:49:731 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.899,25

23/02/2012 13:41:24:842 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:21:49:731 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.903,05

23/02/2012 13:41:53:178 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:22:40:599 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 8.555,00

23/02/2012 13:42:20:068 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2012 08:58:07:642 VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME  R$ 100.000,00

22/02/2012 16:22:40:599 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 4.806,85

23/02/2012 13:42:40:082 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:22:40:599 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 3.424,25

23/02/2012 13:43:01:103 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:22:40:599 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 6.496,55

23/02/2012 13:43:32:965 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00



Lote (11) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (12) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (13) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (14) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (15) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (16) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros)

Lote (17) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:22:40:599 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.386,25

22/02/2012 11:20:01:636 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:26:24:039 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 14.423,50

22/02/2012 11:23:23:745 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:26:24:039 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.335,75

23/02/2012 13:45:12:940 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.800.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:26:24:039 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.106,25

23/02/2012 13:45:51:792 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:26:24:039 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.623,75

23/02/2012 13:46:12:464 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 16:26:24:039 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.746,63

23/02/2012 13:46:36:657 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 15:38:13:642 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.000,00

23/02/2012 13:46:57:339 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00



agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros)

Lote (18) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (2) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (4) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (5) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/02/2012 15:38:13:642 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.012,50

13/02/2012 02:58:29:481 VLADIMIR SILVA PEIXOTO  R$ 4.900,00

23/02/2012 13:47:24:718 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/02/2012 13:47:47:128 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:31:58:198 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:46:10:058 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.050,00

23/02/2012 14:45:20:674 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.080,00

23/02/2012 15:01:44:974 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/02/2012 16:21:49:731 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 28,63

02/04/2012 10:51:27:356 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 32.000,00

13/02/2012 02:46:53:209 VLADIMIR SILVA PEIXOTO  R$ 32.016,00

22/02/2012 11:13:27:739 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:45:10:460 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.002,00

23/02/2012 14:44:45:436 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.100,00



Lote (6) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (7) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (8) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (9) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (10) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (11) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (12) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:33:37:972 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:39:39:743 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 7.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:50:26:026 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 4.500,00

23/02/2012 14:57:55:593 VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME  R$ 14.359,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:47:08:932 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:47:19:148 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 5.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 14:47:34:058 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.200,00

23/02/2012 15:02:54:397 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 15:32:17:584 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 11.000,00

23/02/2012 15:06:22:242 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 15:05:40:279 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.200,00



Lote (13) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (14) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (15) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

Lote (16) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros)

Lote (17) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros)

Lote (18) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão,

agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    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 23/02/2012, às 15:09:44 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 15:05:57:411 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 15:03:16:323 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 16:06:26:418 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/02/2012 15:38:13:642 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/02/2012 15:11:55:257 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP  R$ 2.000,00

13/02/2012 02:58:29:481 VLADIMIR SILVA PEIXOTO  R$ 4.900,00



13:47:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:47:15 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

14/09/2012, às 11:43:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 11:43:46 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 11:43:46 horas, no lote (1) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R$

1.423,38.

 

    No dia 23/02/2012, às 15:14:55 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

13:47:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:47:31 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

14/09/2012, às 11:44:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 11:44:19 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 11:44:19 horas, no lote (2) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R$

1.050,00.

 

    No dia 23/02/2012, às 15:22:15 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/03/2012, às



09:41:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/03/2012, às 09:41:39 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA SALVIANO CAMPOS - desclassificou o

fornecedor: IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME.. No dia 09/03/2012, às

10:00:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/03/2012, às 11:03:53 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/03/2012, às

12:01:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2012, às 11:25:40 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

13:47:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:47:41 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

17/09/2012, às 10:45:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2012, às 10:45:41 horas, no lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Realizadas novas cotações, verificou-se que os valores ofertados para os itens

02 e 03 do Lote 03 encontram-se acima dos valores praticados no mercado, desta forma, no

intuito de obtermos uma redução dos preços, a empresa foi convocada para negociação via

fac-símile (fls. 604 e 605) e consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade da

proposta, haja vista que o vencimento ocorreu em 23/05/2012, contudo, a empresa não se

manifestou..

 

    No dia 23/02/2012, às 14:58:21 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

13:47:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:47:52 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para artesanato



(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

17/09/2012, às 10:51:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2012, às 10:51:15 horas, no lote (4) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  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 23/05/2012, contudo, a empresa não se

manifestou..

 

    No dia 23/02/2012, às 14:52:59 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

13:48:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:48:02 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

14/09/2012, às 11:45:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 11:45:16 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 11:45:16 horas, no lote (5) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R$

2.096,40.

 

    No dia 23/02/2012, às 15:04:24 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

13:48:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:48:17 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

14/09/2012, às 11:45:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 



 

    No dia 14/09/2012, às 11:45:47 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 11:45:47 horas, no lote (6) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R$

4.670,50.

 

    No dia 23/02/2012, às 15:09:57 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

13:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:48:26 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

14/09/2012, às 11:46:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 11:46:16 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 11:46:16 horas, no lote (7) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R$

4.500,00.

 

    No dia 23/02/2012, às 14:55:02 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

13:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:49:06 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

14/09/2012, às 11:46:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 



 

    No dia 14/09/2012, às 11:46:43 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 11:46:43 horas, no lote (8) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R$

2.990,75.

 

    No dia 23/02/2012, às 14:53:25 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2012, às

13:49:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:49:19 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

14/09/2012, às 11:47:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 11:47:07 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 11:47:07 horas, no lote (9) - Aquisição de materiais para artesanato

(agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes,

botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o valor R$

5.500,00.

 

    No dia 23/02/2012, às 15:24:49 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/04/2012, às 13:49:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:49:38 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 14/09/2012, às 11:59:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 



 

    No dia 14/09/2012, às 11:59:13 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 11:59:13 horas, no lote (10) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o

valor R$ 1.384,00.

 

    No dia 23/02/2012, às 15:48:46 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/04/2012, às 13:50:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:50:02 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 14/09/2012, às 12:03:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 12:03:40 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 12:03:40 horas, no lote (11) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o

valor R$ 9.378,50.

 

    No dia 23/02/2012, às 16:13:54 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/04/2012, às 13:50:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:50:17 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 14/09/2012, às 12:04:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 



 

    No dia 14/09/2012, às 12:04:06 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 12:04:06 horas, no lote (12) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o

valor R$ 1.200,00.

 

    No dia 23/02/2012, às 15:48:53 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/04/2012, às 13:50:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:50:34 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 14/09/2012, às 12:06:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 12:06:45 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 12:06:45 horas, no lote (13) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o

valor R$ 1.598,80.

 

    No dia 23/02/2012, às 16:13:59 horas, no lote (14) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/04/2012, às 13:51:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:51:25 horas, no lote (14) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 14/09/2012, às 12:07:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 



 

    No dia 14/09/2012, às 12:07:42 horas, no lote (14) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 12:07:42 horas, no lote (14) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o

valor R$ 2.600,00.

 

    No dia 23/02/2012, às 16:14:44 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/04/2012, às 13:52:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:52:07 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 14/09/2012, às 12:22:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 12:22:47 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 12:22:47 horas, no lote (15) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o

valor R$ 2.238,47.

 

    No dia 23/02/2012, às 15:55:14 horas, no lote (16) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/04/2012, às 13:52:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:52:25 horas, no lote (16) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 14/09/2012, às 12:23:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 



 

    No dia 14/09/2012, às 12:23:36 horas, no lote (16) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 12:23:36 horas, no lote (16) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o

valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 23/02/2012, às 16:14:48 horas, no lote (17) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/04/2012, às 13:52:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2012, às 13:52:47 horas, no lote (17) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 14/09/2012, às 12:24:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2012, às 12:24:26 horas, no lote (17) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 14/09/2012, às 12:24:26 horas, no lote (17) - Aquisição de materiais para

artesanato (agulhas de crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas,

barbantes, botões e outros) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP com o

valor R$ 2.000,00.

 

    No lote (18) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros). - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:40:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (1) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,



descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:41:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (4) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:41:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (5) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:42:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (6) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:42:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (7) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:43:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (8) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:43:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (9) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de



mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:45:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (12) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:45:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (13) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:46:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (14) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:46:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (15) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:46:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (16) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros). O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:47:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO



CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (17) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros). O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    No dia 23/02/2012, às 13:47:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GMP COMERCIO E SERVICOS

LTDA, no lote (18) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não apresentou marca para os itens constantes no Lote,

descumprindo a exigência do subitem 6.1.2 e do Termo de Referência  Anexo I do Edital.

 

    Às 10:02:17 do dia 09/03/2012 as seguintes datas foram alteradas por AFONSO CELSO

BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS: inicio do pregão (de 23/02/2012-10:00:00 para

09/03/2012-10:15:00)

 

    No dia 09/03/2012, às 09:41:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou o fornecedor - IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS

-- EPP, no lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de crochê, agulhas de

mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e outros).. O motivo da

desclassificação foi: Face ao pedido de desclassificação solicitado pela empresa vencedora,

a Pregoeira decide pela desclassificação da proposta da licitante para este lote.

 

    No dia 19/03/2012, às 12:05:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - IVANI M GASPARETTO SOSTER -

AVIAMENTOS -- EPP, no lote (3) - Aquisição de materiais para artesanato (agulhas de

crochê, agulhas de mão, agulheiro, alicate, arames, argola plásticas, barbantes, botões e

outros).. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada a pedido do

representante sob alegação de erro de digitação e mesmo após notificação a empresa não

enviou a documentação necessária para sua habilitação.

 

    Às 10:25:08 do dia 29/03/2012 as seguintes datas foram alteradas por AFONSO CELSO

BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS: inicio do pregão (de 09/03/2012-10:15:00 para

02/04/2012-10:00:00)

 

        No dia 17/09/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS -  cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

    



 

    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

 

AFONSO CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS

Autoridade Competente

 

WESLEY FERNANDES CARVALHO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:

GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA

IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS -- EPP

MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME

VLADIMIR SILVA PEIXOTO


